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لبنان

لبنان
رحيل

تأت ساعــتها
جان عبيد :الرئاسة التي لم ِ
جان عبيد الذي غاب أمس ،طراز فريد بين السياسيين اللبنانيين .نسيج نفسه .الصحافي الذي كان يعرف الكثير ،أضحى
السياسي الذي يعرف الجميع .لكنه أيضًا ذاك الذي يحتاج الجميع الى معرفته .حاروا في المهنة التي يزاولها منذ أن
توقف عن الصحافة عام  ،1972قبل أن يكتشفوا أنها السياسة :أن يكون في كل مكان ،مع أي كان ،يحاور في الثقافات
والعقائد واألديان والسياسات ،في قلب األسرار ،بال أعداء ،تتقاطع عنده التناقضات وال تنفجر
نقوال ناصيف
لــم يتوقع أحــد أن يموت جــان عبيد
ب ـف ـي ــروس .أن تـنـتـقــل إل ـي ــه ال ـع ــدوى
فتهلكه .طوال ثالثة أسابيع انتظروا
استيقاظه ،فلم يفعل .صـبــاح أمس
االثنني ،كيوم اثنني ولد فيه قبل 82
عامًا ،رحل.
َ
ف ـ ــي ج ـ ـ ــان عـ ـبـ ـي ــد ك ـ ـ َـم ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ّـره أن ـ ــه،
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،يـ ـتـ ـص ــرف ك ـص ـح ــاف ــي.
ال ي ــرت ــوي م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ،م ــن غير
أن يـغــدقـهــا ب ـس ـخــاء .أح ـيــانــا ّ
يحمل
ســام ـعــه م ــا ال طــاقــة ل ــه ع ـلــى حـمـلــه،
لكنه يحتاج الى معرفتهّ .
سر املعرفة
عنده من ّ
سر األداء ومن طول الصبر
واألن ــاة .ذلــك هــو السياق الــذي رافــق
ّ
العقود الستة في حياته.
قـبــل أن يـصـبــح نــائـبــا ووزيـ ـ ـرًا صــار
مــرشـحــا ل ـلــرئــاســة .وم ــن دون بـلــوغ
ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــي ع ـ ّـده ــا ع ـل ــى ال ـ ــدوام
«إمـضـ ً
ـاء إلهيًا» يهبط من فــوق أكثر
م ـن ــه ي ـص ـعــد م ــن ت ـح ــت ،كـ ــان واث ـق ــا
مــن أن امـتـحــان الــرئ ـيــس ،أي رئيس
للجمهورية ،ليس في ما سيفعله في
املستقبل ،بل ما كان فعله في ماضيه.
ّ
ل ــذا ُع ـ ّـد مــن قــلــة قليلة مــن مرشحي
الــرئــاســة ال يخجلهم مــاضـيـهــم ،وال
ُيـسـتـغـنــى ع ــن ح ــاض ــره ــم .إذذاك ال

خالفًا مليشال إده حينما كــان يقول
إن الرئاسة ّ
مرت «من تحت املنخار»
ســت م ــرات ،لجان عبيد رأي مغاير،
ه ــو أن «الـ ـظ ــروف» تـصـنــع رئــاسـتــه
ال مــواق ـيــت االس ـت ـح ـقــاقــات فحسب.
وه ــو م ـصــدر اع ـت ـقــاده بـ ـ ـ ــ«»paraphe
ّ
إلهي أحل كميل شمعون محل حميد
فرنجية عام  ،1952وشارل حلو محل

عبد العزيز شهاب عام  ،1964وأمني
ال ـج ـم ـيــل م ـحــل بـشـيــر ال ـج ـمـ ّـيــل عــام
 ،1982والياس الهراوي محل رينيه
معوض عام .1989
لـ ـك ــل م ـ ــن أول ـ ـئ ـ ــك سـ ــاع ـ ـتـ ــه .ب ـ ــن َم ــن
ومن فاجأتهَ ،
انتظرها َ
ومن خذلته.
ظ ــل ج ــان عـبـيــد ال ــى لـحـظــة الــرحـيــل
ينتظر الساعة التي كانت تــدور ،من

غير أن تتوقف عقاربها.
أول ام ـت ـحــانــاتــه ال ـص ـع ـبــة كـ ــان عــام
 .1989بيد أن اسمه كان قد طرح في
ّ
عز مداوالت اتفاق الطائف بني حافظ
األسـ ــد وس ـع ــود ال ـف ـي ـصــل .ك ــان أحــد
ثــاثــة أس ـم ــاء ات ـف ـقــا عـلـيـهــا لــرئــاســة
لبنانية تـتــولــى تنفيذ ات ـفــاق إنـهــاء
الحرب :اثنان من داخل البرملان هما:

ري ـن ـيــه م ـع ــوض والـ ـي ــاس الـ ـه ــراوي،
وث ــال ــث م ــن خ ــارج ــه ه ــو ج ــان ّعبيد.
ْ
طرح اسمه أزعج نوابًا كان يفضلون
مـكــافــأتـهــم عـلــى إن ـجــازهــم بــاخـتـيــار
رئيس من صفوفهم .فاستقر الخيار
على رينيه معوض.
ع ـلــى أث ــر اغ ـت ـيــال الــرئ ـيــس املنتخب
(مـ ـع ـ ّـوض) ،بـحـثــا ع ــن امل ــرش ــح ال ــذي
(هيثم الموسوي)

يوم قال لعبد الحليم خدام :أعطوا
ميشال عون ما أعطيتم القتلة
جـ ـ ــدال ف ــي أن ال ــرج ــل ل ــن يـ ـك ــون إال
مرشحًا دائمًا .أول الرؤساء عرفهم،
وهو بعد صحافي ،كان فؤاد شهاب.
قابله في الحكم وفي االعتزال ،وخرج
مـ ــن عـ ـن ــده ب ـخ ــاص ــة أن «ال ــرئ ـي ــس
الدور
الصالح هو الرئيس العاقل»ّ .
َّ
املعول عليه اللياس سركيس وتعثر.
أما اآلخرون الذين سبقوه أو خلفوه،
فــامـتـيــازاتـهــم نـقــاط ضـعـفـهــم :كميل
شـ ـمـ ـع ــون وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة فــي
صورة «الرئيس القوي» ،شارل حلو
في صورة «الرئيس الضعيف» ،أمني
الـجـمـ ّـيــل «الـ ـق ــوي» ف ــي مـطـلــع عـهــده
و«الضعيف» في آخره .لكن ماذا عن
«الرئيس العاقل» ومن أين يؤتى به؟

ستون عامًا من السياسة
أم ـض ــى ج ــان عـبـيــد س ـتــة ع ـق ــود ،ثلثها
االول في الصحافة وثلثاها الباقيان في
ال ـس ـيــاســة .اب ــن عـلـمــا ف ــي ق ـضــاء زغــرتــا
صار نائبًا عن طرابلس من دون أن يكون
من أبنائها ،إال أنه أقام فيها قرابة عقدين
ً
متنقال ما بني القبة والتربيعة ،دارسًا في
االبتدائية املجانية ثم الفرير فعند اآلبــاء
الكرمليني فإلى ثانويتها الرسمية.
نـصــف ع ـقــوده الـسـتــة فــي الـسـيــاســة في
الجمهورية الثانية املنشأة منذ االستقالل،
والـنـصــف اآلخ ــر فــي الـجـمـهــوريــة الثالثة
املـنـشــأة فــي ات ـفــاق ال ـطــائــف .بــذلــك عــرف
األول ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي حـ ـك ــم لـ ـبـ ـن ــان وأب ـ ـنـ ــاءهـ ــم
وأحفادهم ،لكنه عرف أيضًا أبناء الحرب

الذين أضحوا حكام البالد.
قـبــل مقعد طــرابـلــس ( )1992ال ــذي قيل
إن ــه مــن أج ـلــه ،مـسـ ّـمــى عليه وح ــده ،عـ ّـن
نائبًا عــن الـشــوف عــام  ،1991لئال يحل
ف ــي أي م ــن م ـق ـعــدي زغ ــرت ــا الـشــاغــريــن
بــوفــاة سمعان الــدويـهــي وريـنــه معوض،
ب ـعــدمــا ح ــل س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة الـحـفـيــد
فــي مقعد وال ــده طــونــي فــرنـجـيــة .مــن ثم
أضحى نائبًا عن طرابلس في انتخابات
 1992و 1996و ،2000قبل ان يعزف في
انتخابات  2005على إثــر اغتيال رفيق
الـحــريــري .تــرشــح مـنـفــردًا فــي انتخابات
 2009وخسر رغــم نيله  32750صوتًا،
فــإذا هو نائبها غير الفائز ملقعد بــدا انه

لم يعد موجودًا من دونــه .ترشح مجددًا
في انتخابات  2018متحالفًا مع نجيب
ميقاتي ففاز.
ُو ّزر ثـ ــاث م ـ ــرات ف ــي ح ـك ــوم ــات رف ـيــق
الحريري 1992 :وزير دولة ،و 1996وزيرًا
للتربية ،و 2003وزيرًا للخارجية.
إملــامــه بالعقل ال ـســوري جعله مستشار
رئـيـســن لبنانيني متعاقبني هـمــا الـيــاس
س ــركـ ـي ــس وأم ـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل لـ ـلـ ـش ــؤون
الـســوريــة .عشية الـقـ ّـمــة االول ــى مــع حافظ
االســد في  29شباط  ،1984اشترط عبد
الحليم خدام إلغاء الرئيس اللبناني اتفاق
 17ايار ( )1983قبل وصوله الى دمشق.
أوش ـك ــت الـقـمــة أن تـتـعـثــر قـبــل أن يطلب

الرئيس السوري من جان عبيد «تخريج»
مـغــزى الـلـقــاء .أع ـ ّـد م ـسـ ّـودة بـيــان يقضي
بتعهد نظيره إلـغــاءه رسميًا فــي بيروت
بعد أن ُيعلن من دمشق اتفاقه معه على
هــذا الـقــرار .أصـ ّـر عبد الحليم خــدام على
شرطه ،فقال له جان عبيد :الحرب ليست
هاربة من دربكم .أعلنتموها وهي قائمة.
انتهى االمر بذاك املخرج.
منذ االنتخابات الرئاسية عام  1989بات
اسمه مرشحًا حتميًا لكل استحقاق تاله:
 1998و 2004و.2007
م ــدرسـ ـت ــه ال تـ ـض ــاه ــى ف ـ ــي دروسـ ـ ـه ـ ــا:
العالقات العامة والصداقات املفيدة .عنده
تقاطع االض ــداد ككميل شمعون وكمال

جنبالط ،وسليمان فرنجية الجد ورشيد
كرامي ،وموسى الصدر وكامل االسعد،
ق ــادة الـيـســار كمحسن ابــراهـيــم وج ــورج
حـ ـ ــاوي وال ـي ـم ــن ك ـب ـي ــار وأمـ ـ ــن وبـشـيــر
ّ
الجميل ،عبد املجيد الرافعي في طرابلس
وبعثيي سوريا في بيروت .تقاطع عنده
اي ـضــا ال ــزع ـم ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــونّ ،
وأول ـه ــم
ياسر عرفات وجورج حبش.
ُيعثر عليه  -هو اآلتــي من أجيال ما قبل
الحرب  -في أجيال ما بعد اتفاق الطائف
كعمر كرامي وسليمان فرنجية الحفيد
ووليد جنبالط وصديقه الحميم ألكثر من
أربـعــة عقود نبيه ب ـ ّـري ،أكثر املتحمسني
لرؤيته مرة بعد أخرى رئيسًا للجمهورية.

يطمئن دمـشــق ويرضيها لخالفته،
ط ـل ــب ح ـك ـم ــت ال ـش ـه ــاب ــي مـ ــن رف ـيــق
الـ ـح ــري ــري إحـ ـض ــار جـ ــان ع ـب ـيــد مــن
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـجـ ــل فـ ـ ــي ط ــائ ــرت ــه
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .عـ ـل ــى م ـت ـن ـه ــا ،عـ ـ ــاد مـعــه
سمير فرنجية والـفـضــل شـلــق .كــان
رفيق الحريري قــد خابر جــان عبيد
وأخـ ـط ــره بـ ــأن ث ـمــة م ــوعـ ـدًا يـنـتـظـ ّـره
مــع الــرئـيــس ال ـس ــوري ،بـعــدمــا تـعــذر
على نائب الرئيس ورئـيــس األركــان
االتصال به في العاصمة الفرنسية.
شقة جان عبيد في باريس في شارع
 2ج ـ ــادة دي ــان ــا ،بـيـنـمــا م ـن ــزل رفـيــق
الحريري يجاوره في شــارع  5جادة
ديانا.
بعدما شارك في مأتم الرئيس الراحل
ف ــي  23ت ـشــريــن ال ـثــانــي  ،1989قصد
دمـشــق مـســاء واجـتـمــع بعبد الحليم
خــدام وحكمت الشهابي .فاتحاه في
انتخابه رئيسًا للجمهورية وســأاله
عـ ّـمــا سيفعل مــع ميشال عــون رئيس
الحكومة العسكرية االنتقالية.
ّ
رد :كـمــا أعـطـيـتــم زع ـمــاء امليليشيات
فرصة الــدخــول الــى السلطة ،وبينهم
مقاتلون وقتلة ،يقتضي إعطاؤه هو
أيضًا فرصة.
واق ـتــرح تأليف حكومة يـشــارك فيها
األفــرقــاء جميعًا ،بـ َـمــن فيهم سليمان
فــرن ـج ـيــة وس ـم ـي ــر ج ـع ـجــع وم ـي ـشــال
عـ ـ ـ ــون ،عـ ـل ــى أن ُيـ ـع ـ َـه ــد إلـ ـي ــه إحـ ــدى
حقيبتي الدفاع أو الداخلية.
قال عبد الحليم خدام :أليس هو الذي
يــر ّيــد تـكـسـيــر رأس س ـيــادة الــرئـيــس،
ودق مسمار في نعش النظام؟
ّ
رد :كان كالم معارك وليس كالم اقتدار.
هــوبــرة فــي حينه صــارت بـهــورة .كما
أعطيتموهم وبينهم قتلة ،أعطوه هو.
سأله :قتلة؟
ّ
رد :بينهم سفلة حتى.
ّ
وسمى اسمني.
سأل ّ
خدام :إذا رفض؟
ّ
ّ
رد ج ـ ــان ع ـب ـي ــد :ن ــوج ــه إلـ ـي ــه إنـ ـ ــذارًا
بإخالء قصر بعبدا .الجيش اللبناني
هو الذي ّ
يوجهه إليه.
قال :ليس هناك جيش لبناني.
ّ
رد :نجمع ألــويـتــه .الجيش اللبناني
ّ
هو الذي يقود قمع التمرد.
قـ ــال ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم خـ ـ ــدام :ل ــن ننتظر
كــي تجمع األلــويــة .يبدو ّ أنــك ال تريد
للجيش السوري أن يتدخل.
ّ
رد :نـجـمــع ألــويــة الـجـيــش الـلـبـنــانــي،
ويكون الجيش السوري قوة إسناد.
ق ـ ـ ـ ــال :إذًا ال تـ ــريـ ــد دخ ـ ـ ـ ــول ال ـج ـي ــش
السوري الى قصر بعبدا.
ّ
رد :اج ـ ـت ـ ــاح ـ ــت إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل لـ ـبـ ـن ــان
ووصلت الى بعبدا ولم تدخل القصر
الجمهوري ،مقر كرامة الشرعية .هل
ي ـجــوز أن ت ـكــون س ــوري ــا أق ــل حــرصــا
عـلــى ه ــذه ال ـكــرامــة ،وه ــل تفعل مــا لم
تفعله إسرائيل؟
ك ـ ــان ـ ــت ت ـ ـلـ ــك إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة صـ ــري ـ ـحـ ــة الـ ــى
استعجال دمشق إنهاء ظاهرة ميشال
عون ،لكن بآلتها العسكرية.
بـخــروجــه مــن االج ـت ـمــاع ،لـحــق رفيق
الـ ـح ــري ــري بـ ـج ــان ع ـب ـيــد ـ ـ ـ ـ ـ وكـ ـ ــان قــد
حـضــر نـصــف الـســاعــة األول ــى قـبــل أن
ينصرف ـ ـ وهو يصرخ بعدما أخطره
عبد الحليم خدام بفشل االتفاق :ملاذا
َ
فعلت ذلك؟
قال :هذه ليست ساعتي.
سأل :كيف؟
له أن
ليس
رئيسًا
يريدون
قال :عندما
ّ
يبدي مالحظات على مشروع ُيحضر
ُ
طلبت
له ،فهذا يعني أنهم ال يريدونه.
حفظ ماء الوجه للجميع.
َ
ّ
أخطأت.
رد رفيق الحريري:
ّ
كرر :ليست ساعتي.
أخ ـف ــق ال ـت ـفــاهــم .أت ــى م ــن ث ــم ال ـح ــوار
مــع الرئيس الـســوري كــي يفضي الى
الخالصة نفسها.

ابراهيم األمين

خيبة المسافة الواحدة
قاس لجان عبيد.
سيكون من الصعب العثور على نقد ٍ
سيكون من الصعب العثور على نص يستهزئ به أو حتى
يشمت بموته .وسيكون من الصعب العثور على من يعتبر
الكون أكثر أمانًا بموته.
بالعكس ،ستجد كثيرين ،من كل املطارح والجهات ،يفتقدون
الرجل .سينعاه أشخاص وجهات وقوى متخاصمة ،ال بل
متناحرة .وستجد الكثيرين من الذين يمدحون دماثة الرجل،
وهدوءه ،وبحثه عن األفضل في الصورة.
من الصعب أن تتذكر جان عبيد من دون أن تضحك في
ّ
سرك على تعليق يعكس فهمًا ملا قيل أو كتب ،وإن كان من
الصعب أن تعثر على ما ينسب إليه مدحًا بفالن أو ذمًا بآخر.
لكن ،لجان عبيد سيرته .له تجربة طويلة جدًا في العمل العام.
له سعي حثيث للعب دور في نادي الكبار .وهو الذي ّ
تعرف
على الكبار في هذه املنطقة ،وعرفهم عن قرب ،وكان واثقًا

مهمًا أن يحاول الجميع جذب
لن يكون
َ
جان عبيد صوبه ،لكن المهم أال ينسب
أحد إليه ما لم يؤمن به يومًا
بحقه في أن يكون واحدًا منهم .وهذا ما جعله على الدوام
مرشحًا لرئاسة الجمهورية.
يأخذ عليه البعض أنه لم ينضم الى جبهة بصورة جلية.
ويأخذ عليه البعض اآلخر أنه ّفوت الفرص يوم أتيحت له
الرئاسة ،شرط االقتراب أكثر من هذا الفريق أو ذاك.
ما أعرفه شخصيًا ،عن الرجل الذي تعرفت عليه جيدًا قبل
ربع قرن ،أنه كان واضحًا في التمييز بني معرفته باآلخرين،
وموقفه منهم .فهو لم يكن يجهل كل من يقف قبالته ،لكن ،لم
يكن هذا شرطًا كافيًا لتحديد املوقف .وهذا ما جعله في نظر
الغالبية« ،صديق الجميع»!
صحيح أن جان عبيد كان مولعًا بالتاريخ اإلسالمي
واملسيحي  -وهو لم يكن ينفي شغفه بهذا التاريخ ربطًا
بواقع بالدنا ومنطقتنا  -لكن ذلك لم يكن يكفي ليجعله في

ف ــي حـصـيـلــة حـ ــوار ط ــوي ــل م ــع نــائــب
ال ــرئـ ـي ــس ورئ ـ ـيـ ــس األرك ـ ـ ـ ـ ــان ،ثـ ــم مــع
ال ــرئـ ـي ــس ،م ــن ال ـت ــاس ـع ــة والـ ــربـ ــع مــن
مـســاء  23تشرين الثاني الــى الثالثة
إال ربـعــا فجر الـيــوم الـتــالــي ،لــم تثمر
مقايضة الرئاسة باستخدام الجيش
ال ـس ــوري إلط ــاح ــة مـيـشــال عـ ــون ،فــآل
الخيار فورًا الى الياس الهراوي.
امـتـحــان  1989تـكــرر أم ــام استحقاق
.1998
أم ــا ال ــرواي ــة الـتــي لــم يـكــن ج ــان عبيد
شاهدًا فيها ،أو أحد أبطال فصولها،
ف ـقـ ّـص ـهــا ع ـل ـيــه الـ ـل ــواء غ ـ ــازي كـنـعــان
بـعــد س ـنــوات عـلــى تــركــه منصبه في
لـبـنــان وأض ـحــى وزيـ ـرًا لـلــداخـلـيــة في
ب ــاده .زاره جــان عبيد فــي منزله في
دمـشــق ،فــي  8أيـلــول  ،2005قبل شهر
م ــن انـ ـتـ ـح ــاره .إبـ ـ ــان ح ــدي ـث ـه ـم ــا ،فــي
حضور زوجتيهما ،روى غازي كنعان
ّ
م ــا ح ــدث بـعــدمــا اس ـت ـهــل كــامــه معه
بالقول :أنا مدين لك ولبلدك باعتذار.
ثم ّ
قص اآلتي:
ب ـعــد جــوج ـلــة بـضـعــة أس ـم ــاء أفـضــت
الـ ــى اث ـن ــن ف ـق ــط ،ق ـ ـ ّـرر ح ــاف ــظ األس ــد
ونجله بـشــار املفاضلة بينهما هما:
جــان عبيد وإمـيــل لـحــود .اقـتــرح األب
األول ،وت ـحــدث عــن مـعــرفــة بــه للمرة
األولـ ــى ع ــام  ،1963وك ــان ال ي ــزال في
رتـبــة رائ ــد قبل تعيينه قــائـدًا لسالح
الـ ـج ــو ،ف ــي م ـك ـتــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
السورية صــاح الــديــن البيطار الــذي
استقبل الرائد المتحانه .فتصافحا.
حينذاك ّ
تعرف جان عبيد الى املالزم
أول مصطفى طالس والنقيب حكمت

الشهابي ومحافظ حماة عبد الحليم
خدام.
دارت م ـنــاق ـشــة طــوي ـلــة ب ــن الــرئـيــس
ونجله في حضور غازي كنعان ،حول
َ
للمرشحني.
املواصفات املثلى
قال الرئيس :أنا أثق بجان عبيد الذي
ّ
قومي وعربي ووطني قبل وجود
هو
سوريا في لبنان وبـعــده ،وهــو يبقى
نـفـســه ك ـمــا أع ــرف ــه وأع ـ ــرف خ ـيــاراتــه.
إميل لحود عرفته عندما التقيت به
لـلـمــرة األول ـ ــى وال ــوح ـي ــدة ،ول ــم أملــس
لديه بعدما تناقشنا مدارك سياسية.
ّ
رد االبن ،وفق رواية غازي كنعان :أنا
ُيريحني إمـيــل لـحــود ألنــه ال يناقش
كثيرًا كـجــان عبيد ،وال ُيتعبني ،وال
يـحـتــاج إل ــى أن تطلب مـنــه كــي يفعل
ّ
ويسهل
ما تريده سوريا .يريح أكثر
ّ
علي التعاطي معه .وقد ال أحتاج الى
االتصال به حتى.
ال ـت ـف ــت ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــى غ ـ ــازي ك ـن ـعــان
وسأله رأيه في هذه املفاضلة ،فانحاز
الـ ــى خ ـي ــار االب ـ ــن ب ــالـ ـق ــول :م ـع ــه حــق
الدكتور بشار .إميل لحود يريح أكثر.
ل ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــرع األم ـ ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـطـ ــاع
أس ـبــاب أخ ــرى س ــوى مــا ت ـحـ ّـدث عنه
ال ــرئـ ـي ــس وابـ ـ ـن ـ ــه ،م ــرت ـب ـط ــة ب ــدواف ــع
ّ
شخصية ـ ـ في الغالب تتحكم بردود
ف ـع ـل ــه وت ـح ـم ـل ــه س ـل ـف ــا عـ ـل ــى اتـ ـخ ــاذ
أحكام مسبقة ـ ـ كظمها قبل سنوات،
وعـ ّـبــرت عن امتعاضه من جــان عبيد
كي يقف في املقلب اآلخــر منه .ساءه
َ
أن ُيـقــابـلــه ب ـخــذالن لــم ي ـعــتـ ْـده مــن أي
أحد في لبنان إبان وجوده فيه ،مهما
عال شأنه ،ولــذا راح يعثر دائمًا على

قلب املشهد على الدوام.
جان عبيد شعر مبكرًا بأن هناك مشكلة في التمثيل
السياسي للمرشحني األوائل ملنصب الرئاسة .لم يكن ليغش
نفسه بأنه صاحب شعبية أو لديه حشود من املناصرين.
لكنه كان على الدوام يعتقد أن الرئيس الفعال ،الذي يقدر على
لعب دور يناسب واقع لبنان ،هو الرئيس غير املحسوب على
محور ضد آخر .وهذا بالضبط ما جعل اسمه يشطب من
الالئحة القصيرة لحظة يحني وقت اختيار الرئيس.
لكن جان عبيد لم يواجه اليأس إزاء لعنة املرشح الدائم ،بل
كان يشعر على الدوام بأن لديه الحق في أن يشرح لكل
صاحب قرار وجهة نظره حول حاجة لبنان الى رئيس
مسكون بفكرة املسافة الواحدة من الجميع .وهي الفكرة
التي جعلت سوريا تقبله مرارًا وترفضه كثيرًا ،كما هي حال
السعودية ،كما هي حال قوى أخرى في لبنان ،من املسيحيني
وخارجهم أيضًا .كان على جان عبيد أن يدفع الثمن مرتني:
مرة أولى ألنه اختار طريقًا لم يعد مدرجًا على جدول أعمال
شعب قرر االختيار بني لونني فاقعني .ومرة ثانية ،ألنه فقد
القدرة على مخاطبة الجيل الجديد بلغة تشرح لهم تاريخ
لبنان كما عرفه هو.
كثيرون ممن التقوا الرجل ،وعايشوه وناقشوه وسمعوا منه
واسمعوه ،يمكنهم كتابة مئات الصفحات عن أفكار الرجل
أو مواقفه أو خياراته وتطلعاته .ومشكلة «صديق الجميع» أن
الجميع ّ
سيدعي أنه كان األقرب الى عقله أو الى قلبه...
في جان عبيد خصلة يحسد عليها اآلباء .إنها خصلة
العارف بأمور شخصيات كثيرة وتجاربها ودواخلها .وفي
حالة لبنان ،كان من شبه املستحيل أن يكذب عليه أحد في
معرض شرح الوقائع أو مواقف القوى والشخصيات .كان
يعرف الجميع ،أو يعرف عنهم الكثير الكثير...
وألنه كذلك ،ولكونه من القالئل الذين لم يشتروا خصومات
مجانية ،فلن يكون مهمًا أن يحاول الجميع جذب جان عبيد
صوبهّ ،
َ
لكن املهم أال ينسب أحد إلى الرجل ما لم يؤمن به
يومًا ...خذوا منه ما تشاؤون ،وال تضيفوا الى سيرته ما لم
يقله في العلن!

اللحظة السانحة لتصفية الحساب
معه.
على أنه عزا لضيفه اللبناني أسباب
انحيازه إلــى إميل لحود ،إلــى رغبته
ف ــي االن ـت ـق ــام م ـنــه ب ـعــدمــا أح ـج ــم عن
استجابة طلبني له في سنة واحدة.
أولهما ،عندما طلب رفيق الحريري
إطـ ـ ـ ــاق اسـ ـم ــه عـ ـل ــى «م ــديـ ـن ــة كـمـيــل
شمعون الرياضية» بعد إعادة بنائها
مذ دمرها االجتياح اإلسرائيلي عام
ّ .1982
توسط لــدى عبد الحليم خدام
وح ـك ـم ــت ال ـش ـه ــاب ــي إلق ـ ـنـ ــاع ا ُل ـي ــاس
التسمية التي أطلقت
الهراوي بإبدال
ّ
عـلــى ه ــذا ال ـصــرح امل ــدش ــن فــي  12آب
 ،1957وح ـم ــل اسـ ــم ص ــاح ــب ال ـف ـكــرة
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ح ـي ـنــذاك .ذريـعــة
رفيق الحريري أن مــن غير الطبيعي
إعــادة إطالق اسم َ
«من أتى بإسرائيل
الــى بـيــروت كــي يــدمــرهــا» ،بينما كان
هو وراء إعادة بنائهاّ ،
موجهًا اتهامًا
ّ
مباشرًا الى الرئيس السابق الذي كن
له املسؤوالن السوريان الكبيران على
ُ
الدوام كرهًا عميقًا .كلف غازي كنعان
ن ـق ــل ال ـط ـل ــب ال ـ ــى الـ ــوزيـ ــر امل ـخ ـتــص،
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـش ـب ــاب والــريــاضــة
ج ــان عـبـيــد ،السـتـجــابــة رغ ـبــة رئيس
الـحـكــومــة ،وق ــد ج ــارى بـ ــدوره وجهة
النظر هذه .رفض جان عبيد التخلي
عن االسم األصلي للمدينة الرياضية،
ّ
وألـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـي ـ ــاس الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراوي ض ـ ــد ه ــذا
االق ـتــراح ،فأطلق رئيس الجمهورية،
فــي إع ــادة افـتـتــاح املــديـنــة الرياضية،
فــي ت ـمــوز  ،1997بـعــد تــرمـيـمـهــا اســم
ُمـنـشـئـهــا عـلـيـهــا ،ش ــأن م ــا فـعــل جــان

عبيد بعدما سبقه الــى الـكــام ،وكــان
حــاضـرًا حـيـنــذاك فــي مناسبة إطــاق
دورة األل ـ ـعـ ــاب ال ــري ــاض ـي ــة ال ـعــرب ـيــة
الثامنة ولـ ّـي العهد السعودي األمير
عبد الله بن عبد العزيز.
ثمة خذالن ثان له ،ذو بعد شخصي،
ع ـن ــدم ــا تـ ـ ّ
ـوسـ ــط غ ـ ــازي ك ـن ـع ــان ل ــدى
ال ــوزي ــر أي ـض ــا ف ــي ام ـت ـح ــان مــراقـبــن
تــربــويــن لترفيع أح ــد األش ـخــاص لم
يفز فيه .لــم يستجب ،فغضب بعدما
وعــد مراجعيه بتحقيق هــذا الطلب.
ب ـيــد أن ــه خ ــاط ــب ج ــان عـبـيــد بـعـبــارة
ّ
مستفزة ّ
عبرت عن غطرسته املعتادة
وصلفه :لــو كنت أعــرف أنــك لــن تفعل
ألمرت أحد مساعدي االتصال برئيس
الجمهورية وطلبه منه ،وكان سيفعل.
ل ـي ــس ص ـع ـبــا ع ـل ــى َم ـ ــن خـ ـ ِـبـ ـ َـر غـ ــازي
كـنـعــان اع ـتــرافــه ب ــأن كـ ّـمــا ال ُي ـع ـ ّـد من
ق ــرارات الــدولــة اللبنانية ورجــاالتـهــا
الـحـلـفــاء ،صنعها مــزاجــه وانفعاالته
ّ
وعصبيته حتى.
فـ ــي رئـ ــاسـ ــة  ،2004ب ـع ــدم ــا ب ـ ــدا أن ــه
امل ــرش ــح األوف ـ ـ ــر ح ـظ ــا ل ـخ ــاف ــة إم ـيــل
ّ
لحود ،وكان جان عبيد قد تبلغ قرار
دمشق دعم ترشيحه ،أتى القرار 1559
كــي يقلب الـخـيــارات رأســا على عقب،
فـيـصـيــر الـ ــى ت ـمــديــد والي ـ ــة الــرئ ـيــس
الحالي .أتــى استحقاق  2007املؤجل
ستة أشهر على نــار  7أيــار  2008في
بيروت ،واستحقاق  2014املؤجل 890
يومًا على نار انتظار انتخاب ميشال
عون رئيسًا.
هكذا الــرجــل ،استحقاقًا بعد آخــر ،لم
تأت الساعة.
ِ
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

ماكرون في بيروت نهاية األسبوع:
موفد
ّ
الفرنسيون «سلتهم فاضية»
َ
يصل الموفد الفرنسي باتريك
ِ
دوريل إلى بيروت نهاية األسبوع .ثمة
من ّ
يعول على هذه الزيارة باعتبار
أن نتائجها ستكون حتمًا إيجابية.
ّ
تتقاطع
المعلومات
كل
اآلن
ى
حت
ً
لون حلوال
حول أن الفرنسيين ال ِ
يحم ّ
جدية ،فالعثرات الخارجية ال تقل عن
تعقيدات الداخل
ميسم رزق
ُ
ُ
لم يكن ينقص صورة الغموض الكبير
يكتنف املساعي الدولية «ألجل
الــذي
ِ
ل ـب ـن ــان» س ـ ــوى ت ـض ـ ُ
ـاع ــف امل ــؤش ــرات
الــداخـلـيــة السلبية لــدحــض التعويل
ُ
على حــراك فرنسي ،ز ِعــم أنــه سيؤدي
الــى والدة حكومية قريبة جـدًا ،وذلك
من خالل مؤشرات عديدة:
ُ ّ
الحكومة املكلف سعد
األول ،أن رئيس َ
الحريري ،الذي كانت القوى السياسية
خارج البالد،
ِ
تنتظر ّأخبارًا عن جولته ِ
الوفاضَ .
بعد
بدأ يتبي لها أنه خالي
ّ
يتوجه الحريري
مصر واإلمــارات ،لن
َ
إلى باريس كما كان متوقعًا .وبحسب
ّ
أك ـثــر م ــن م ـص ــدر ،سـيـتــوجــه الــرئـيــس

استطالع
حاول الفرنسيون َ
األجواء ُبشأن إذا ما كان
هناك ما ي ِمكن القيام به
امل ـك ـلــف م ــن أب ــو ظ ـبــي ال ــى تــرك ـيــا في
ّ
غـضــون يــومــن ،وزيــارتــه هــذه تتعلق
ّ
بـمـلـفــات «مــالـيــة  -شـخـصـيــة» تتصل
بــأعـمــالــه ه ـنــاك .وه ــذا األم ــر يعني أن
ل ـيــس ف ــي ج ـع ـبــة ال ـفــرن ـس ـيــن م ــا هــو
لنقاشه مع الحريري.
جديد
ِ
الـثــانــي ،هــو االت ـصــاالت الـتــي أجــراهــا
ال ـفــرن ـس ـيــون ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة مع
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ت ـح ــدي ـدًا املـعـنـيــة

لم َ
تنجح باريس في التوافق مع السعودية ،على غرار توافقها مع اإلمارات (هيثم الموسوي)

بملف تأليف الحكومة .من بعبدا الى
عــن التينة م ــرورًا ب ـحــارة حــريــك .في
حديثهم ،لم ّ
يقدم الفرنسيون أي فكرة،
ولم َيظهر في كالمهم أن في جعبتهم
م ــا يـسـتـطـيـعــون م ــن خ ــال ــه الـضـغــط
ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن لـتـقــديــم ال ـت ـن ــازالت.
ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ،ح ــاول ــوا اسـتـطــاع
َ
األجـ ـ ــواء ب ـشــأن إذا م ــا كـ ــان ه ـنــاك ما
ُي ِمكن القيام به!

والـثــالــث ،اسـتـمــرار الـتـعــارك الداخلي،
ُ
ال ــذي تـ ـ ّـو َج أخ ـي ـرًا بــالـهـجــوم املـتـبــادل
َ
بـ ــن رئ ـي ـس ـ ّـي ال ـج ـم ـه ــوري ــة َ ومـجـلــس
النواب َ
عبر اإلعــام .وإن كانت خلفية
ه ــذا ال ـت ـعــارك ،ظــاهــريــا ،هــو مــا صـ ّـرح
به النائب أنــور الخليل حول «الفصل
السابع» ،لكن يبقى األصل في حزازات
النفوس بني الرئيسني.
آخ ـ ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ب ـح ـســب م ــا أك ــدت ــه

مـ ـص ــادر لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن مـسـتـشــار
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
ل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ــرق األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ب ــات ــري ــك
ّ
دوريــل ،سيحط في بيروت نهاية هذا
َ
َ
األس ـبــوع .ثمة مــن يتعامل فــي لبنان
م ــع تــوق ـيــت الـ ـع ــودة ال ـفــرن ـس ـيــة ،على
أن ـه ــا وث ـي ـقــة ال ـص ـلــة ب ـم ـنــاخ إقـلـيـمــي
ّ
مستجد ّأسست له نتائج االنتخابات
األم ـيــرك ـيــة األخـ ـي ــرة ،وأن ه ــذا امل ـنــاخ

ّ
يتجه باملشهد اللبناني نحو مرحلة
ه ــدن ــة ع ـب ــر ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ظــرف ـيــة
بـ«التراضي»َ .
غير أن مسار األمور في
ّ
الـخــارج َ
ليس أقــل تعقيدًا من الداخل،
ُ
وتعيقه أكثر من عثرة.
َ
 بعد أن رأت باريس في تغيير اإلدارةاألمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــرصـ ــة ل ـل ـت ـع ــوي ــض عــن
إخفاقها في امللف اللبنانيّ ،
توجهت
ال ــى واشـنـطــن لـتـعــويــم مـبــادرتـهــا من

مداوالت مناقصة الفيول :الشركات
«اللبنانية العالمية» يحق لها المشاركة
جــديــد .ال ــواق ــع أن األمـيــركـيــن ليسوا
ّ
إيـ ـج ــابـ ـي ــن ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــامل ـل ــف
اللبناني ،بعكس مــا يـحــاول البعض
التسويق .األميركيون أولوياتهم في
م ـكــان آخ ــر ،ول ـب ـنــان عـلــى آخ ــر ج ــدول
أعمالهم ،لــذا فــإن وضــع املـلــف بأيدي
الفرنسيني َ
ليس تفويضًا مطلقًا ،لكن
تــرك األمــر لهم للبحث عن حلول «إما
أن يــرفـضـهــا األم ـيــرك ـيــون أو يقبلون
بها في ما بعد».
 لـ ــم ت ـن ـ َـج ــح بـ ــاريـ ــس ح ـت ــى اآلن فــياستنساخ تــوافــق فرنسي  -سعودي،
ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي –
اإلمـ ــاراتـ ــي .اإلم ــاراتـ ـي ــون ك ــان ــوا أكـثــر
ّ
انـ ـفـ ـت ــاح ــا ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ــاألزمـ ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ب ـي ـن ـمــا الـ ــريـ ــاض ال ت ــزال
عند موقفها الــرافــض ألي تسوية مع
إيــران وحــزب الله ،وبالتالي لن يكون
ب ـم ـق ــدور اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـق ـي ــام بـ ــأي دور
ّ
فـ ّـعــال مستقل عــن الـسـعــوديــة ،كما لن
يكون لدى الرئيس املكلف القدرة على
تجاهل الفيتو السعودي ألي تسوية،
َ
كان الفرنسيون ّ
عرابيها.
حتى ولو
 ال رأي واحدًا داخل اإلدارة الفرنسيةبـشــأن األزم ــة اللبنانية؛ ففيما يميل
مدير وكالة االستخبارات الخارجية
برنارد إيمييه الى الحريري ،بطبيعة
صديقًا قديمًا
الـحــال نـظـرًا إلــى كــونــه ّ
لجماعة «ث ــورة األرز» ،يـفــضــل رجــال
اإلليزيه تدوير الزوايا «على الطريقة
اللبنانية».
وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا واألهـ ـ ـ ـ ــم ،ط ـغ ـي ــان ال ـس ـق ــوف
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى م ــا عـ ــداهـ ــا .ف ــا أح ــد
مــن األط ــراف املـتـصــارعــن يـ ِـجــد نفسه
مضطرًا الــى الـتــراجــع .الـحــريــري  -في
جــول ـتــه خ ـ ــارج الـ ـب ــاد  -س ـ ِـم ــع كــامــا
مــن قبيل أن الــرعــايــة اإلقـلـيـمـيــة التي
ي ـب ـح ــث ع ـن ـه ــا هـ ــي مـ ـش ــروط ــة ب ـع ــدم
تنازله وبعدم العودة عن الالءات التي
َ
سـبــق أن وضعها ،بينما خــاصــة كل
حديث مع رئيس تكتل «لبنان القوي»
النائب جبران باسيل مفادها «ما َ
دام
ال ـح ــري ــري ه ــو الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ،ومــا
دام كل فريق يشترط حصته وأسماء
ال ـ ــوزراء ،فـيـحــق لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة
أن يطالب بحصة وازن ــة ،وان ّ
يسمي
وزراءه».

تقرير

ّ
مصارف تخفض قيمة دوالر الرواتب لموظفيها« :المركزي» يهددنا
ليا القزي
«املنصة» ُامل ّ
ّ
حدد
اختراع سعر صــرف
بـ 3900ليرة لبنانية لكل دوالر ،كان له
«فــائــدة» بالنسبة إلــى موظفي بعض
امل ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة .ف ـع ـ ٌ
ـدد كـبـيــر من
هذه املصارف ،قام في األشهر الثمانية
األخـ ـي ــرة ب ـت ـحــويــل ن ـس ـبــةٍ م ــن رواتـ ــب
الـعــامـلــن لــديـهــا إل ــى ال ـ ــدوالر بحسب
ّ
سعر صرف  1515ليرة للدوالر ،حتى
ّ
ي ـت ـمــكــن امل ــوظ ـف ــون م ــن سـحـبـهــا على
ٌ
أساس سعر  3900ليرة للدوالر .خطوة
اع ـت ـب ــرت ـه ــا إدارات امل ـ ـصـ ــارف «إب ـ ــرة
املــورفــن» ملوظفني يـســود مستقبلهم
املهني القلق ،بعد أن كــانــوا قبل سنة
ُ«ي َ
حسدون» على «وظيفة املكتسبات»
ّ
الجمة .ومــن جهة العاملني ّفقد قبلوا
بهذه «الزودة» على اعتبار أنها تسند
احتياجاتهم وتـسـ ّـد جــزءًا ولــو يسيرًا
من التآكل الذي أصاب رواتبهم .ولكن
ّ
يبدو أن تاريخ صالحية هذه الخطوة
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قد شارف على االنتهاء.
قـ ـب ــل ق ـ ــراب ـ ــة أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،أب ـ ـلـ ــغ م ـص ــرف
«س ـ ــارادار» املــوظـفــن لــديــه تعديل آلية
دفــع الــرواتــب ،واسـتـبــدال سعر ال ــ3900
ب ـس ـعــر صـ ــرف ي ـب ـلــغ  3100ل ـي ــرة على
ّ
اعـتـبــار أن ه ــذا «سـعــر دوالر الـشـيــك»،
الذي يقوم املصرف ببيعه في «السوق»
ّ
ّ
حتى يتمكن من تسديد الرواتب ،مع ما
تعنيه من ترتيب خسائر إضافية على
ميزانيته .هذه الرواية ّقدمها «سارادار»
للموظفني ،طالبًا منهم التوقيع على
موافقتهم اعتماد سعر الصرف الجديد.
مل ـ ــاذا ت ــراج ــع «سـ ـ ـ ـ ــارادار» ع ــن «خــدمــة
الــ »3900ليرة؟ اإلدارة أبلغت املوظفني
ّأن مـصــرف لـبـنــان ُ
«م ـنــزعـ ٌـج» مــن هــذه
ّ
«الـخــدمــة» ،خاصة أن مـصــارف أخــرى
حـ ّـولــت كــامــل رواتـ ــب بـعــض املــوظـفــن
يسحبوها
من الليرة إلى الدوالر حتى ً
ّ
وفــق سعر  3900لـيــرة .إضــافــة إلــى أن
«املــركــزي» مــارس نوعًا من «التهديد»
على مـصــارف بـعــدم بيعها املــزيــد من

«ال ــدوالر املـصــرفــي» ،أو طلب تسديده
عـلــى أس ــاس  3900ل ـيــرة .لــذلــك اعتبر
ب ـعــض ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع خـطــوة
«سارادار» ُم ّ
قدمة لتبدأ مصارف أخرى
تـخـفـيــض تـقــديـمــاتـهــا إل ــى املــوظ ـفــن،
ع ـب ــر رم ـ ــي امل ـس ــؤول ـي ــة ع ـل ــى م ـصــرف
لـبـنــان .أم ــا انــزعــاج «امل ــرك ــزي» فـمـ ّ
ـرده
ّ
ّ
إل ــى أنـ ــه يـبـيــع ك ــل املـ ـص ــارف «ك ــوت ــا»
ب ــال ــدوالر الـلـبـنــانــي تختلف حصتها
ب ــن م ـص ــرف وآخـ ـ ــر ب ــاخ ـت ــاف حـجــم
محفظته املالية والتزاماته ،كما ُت ِّ
سدد
امل ـصــارف قيمتها بــالـلـيــرة وف ــق سعر
 ،1515السـتـخــدامــات مصرفية وليس
لتمويل سلسلة رتب ورواتب داخلية.
ُي ّخبر أحد املسؤولني املاليني السابقني
أنـ ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـس ــابـ ـق ــة ك ــان ــت
امل ـ ـصـ ــارف ب ـ ـشـ ــروط ُم ـع ـي ـن ــة ت ـش ـتــري
ُ ّ
الـ ــدوالرات مــن مـصــرف لبنان لتغطي
منذ الربع
احتياجات الزبائن« ،ولكن ُ
األخـيــر مــن الـعــام ّ ،2018بــدأنــا نالحظ
وج ــود طلب ُمضخم على ال ــدوالر من

ُ
قـبــل خـمـســة م ـص ــارف ك ـب ــرى  -بشكل
أس ـ ــاس ـ ــي  -ي ـ ـفـ ــوق حـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــا» .فــي
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ول ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة على
املـ ـص ــارف بـ ــدأ «ال ـش ـع ــور بــال ـس ـخــن»،
ّ
ألن «امل ـ ــرك ـ ــزي» ي ـب ـيــع الـ ـ ـ ـ ــدوالرات مــن
ً
ّ
ُ
دون أن يـكــون بديال منها .ملــاذا ارتفع
ّ
الطلب؟ ُيجيب املسؤول بأن الدوالرات
ُ
اســت ـخــدم ــت ألك ـث ــر م ــن س ـب ــب« ،مـنـهــا

في الربع األخير ّمن
الـ ،2018بدأ يتضخم
الدوالر من
الطلب على ُ
قبل  5مصارف كبرى

تحويل الودائع من الليرة إلى الدوالر،
وم ـن ـهــا لـلـعـمـلـيــات ال ـت ـج ــاري ــة ،وج ــزء
ُ
منها استخدم لتحويل أنصبة أربــاح
مـســاهـمــن فــي امل ـص ــارف إل ــى ال ــدوالر
وإخــراج ـهــا مــن ل ـب ـنــان» .املـصـيـبــة هي
ّ
أن الـجـهــات الــرقــابـيــة عـلــى امل ـصــارف،
ّ
وعلى رأسـهــاُ «املــركــزي» ،اكتشفت كل
التحركات «املريبة» من دون أن تلجم
ح ـي ـت ــان» امل ـ ـصـ ــارفُ .يـ ـب ـ ّـرر امل ـس ــؤول
« ّ
بــأنــه «لــم يكن ُممكنًا س ــؤال املـصــارف
ع ـل ـنــا ،ول ـك ــن ل ـجــأنــا إلـ ــى طــري ـقــة غير
ّ
مباشرة حتى ال نخلق حالة قلق في
ال ـســوق» .اسـتـفــادت املـصـ ُـارف مــن هذا
«الـخـجــل» الــرسـمــي غـيــر امل ـب ـ ّـرر ،حتى
«تـ ـشـ ـف ــط» مـ ــا أم ـك ـن ـه ــا مـ ــن دوالرات
لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،إلـ ــى أن «بـ ــدأت
دولــرة الــودائــع ترتفع بشكل كبيرّ ،
ثم
انطلقت انـتـفــاضــة  17تـشــريــن» .شـ ّـرع
مصرف لبنان وجود «الكوتا» بطريقة
ّ
«استنسابية ،فكانت تـتـ ّـم مــراقـبــة كل
م ـصــرف أسـبــوعـيــا ومـعــرفــة كــم بلغت

الـتــزامــاتــه لـيـتـ ّـم تـســديــدهــا» .إذًا كوتا
ال ــدوالر  -الوهمي  -هــي «اخ ـتــراع» ما
بعد انهيار ال ــ ،2019تحصل املصارف
بموجبها على «دوالرات» من مصرف
ُ
ل ـب ـنــان ،ت ـس ـ ّـدد قـيـمـتـهــا بــال ـل ـيــرة وفــق
ٌ ّ
سـعــر  .1515صـحـيــح أن املـبــالــغ التي
ـزي» ان ـخ ـف ـض ــت فــي
ي ـب ـي ـع ـهــا «امل ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ّ
األشهر املاضية ،ولكنها ال تزال سارية.
ُ
ُيفترض بـ«الكوتا» أن تساعد املصارف
على تغطية ف ــارق ال ـقــروض بــالــدوالر
ال ـتــي ُس ـمــح لـلـعـمــاء األف ـ ــراد بدفعها
والـفــوائــد عليها بالليرة ،كما تسديد
الودائع بالدوالر التي ُيريد أصحابها
سحبها وفق سعر املنصة  3900ليرة.
إدارات املـصــارف وجــدت استخدامات
أخرى لـ«الكوتا» ،كاملساعدة في تكوين
املــؤونــات بالليرة ،والـقـيــام بتسويات
مع الشركات واملؤسسات التي ُيساوم
بعضها ً املـصــارف على دفــع الـقــروض
مناصفة بني اللبناني والــدوالر ...وإال
تمتنع عن الدفع.

مناقصة الفيول ال تزال
عالقة على اختالف التفسير
لقرار مجلس الوزراء بين وزارة
الطاقة وإدارة المناقصات.
«المناقصات» كانت طلبت
أن يتم االحتكام إلى مجلس
الوزراء التخاذ القرار المناسب
كما جرت العادة في حالة
الخالف لحسم طبيعة
الشركات التي يحق لها
المناقصة.
ّ
المشاركة في ّ
وزارة الطاقة فضلت تجنب
طلب الموافقة االستثنائية
وذهبت إلى طلب تفسير
القرار من قبل األمانة العامة
لمجلس الوزراء .وقد جاءها
الجواب واضحًا أمس:
هذه الصالحية منوطة
بالمجلس مجتمعًا .وبناءً
عليه ،اكتفت باإلشارة إلى
أن ّمداوالت مجلس الوزراء
توضح أن «المقصود
بشركات النفط العالمية هو
الشركات العالمية ،لبنانية
هل سيحل
أو غير لبنانية»ُ .
ذلك المشكلة وتطلق
المناقصة؟
إيلي الفرزلي
على أهمية حسم الـخــاف بــن وزارة
الـ ـط ــاق ــة وإدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ب ـش ــأن
تفسير ق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء املتعلق
بإطالق مناقصة الستيراد الفيول ،إال
ً
أن إشكاال آخر طرأ على القضية .كتاب
وزيــر الطاقة ريمون غجر إلــى األمانة
ال ـعــامــة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،أثـ ــار نـقــاشــا
دسـتــوريــا  -قــانــونـيــا أبـعــد مــن مسألة
حسم مسألة املناقصة.
درج ــت ال ـعــادة ،فــي حــالــة الـخــاف بني
اإلدارة امل ـع ـن ـيــة («الـ ـط ــاق ــة» ف ــي هــذه
الـحــالــة) وإدارة املـنــاقـصــات ،أن يحال
األم ـ ـ ــر إل ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الت ـخ ــاذ
امل ـ ـنـ ــاسـ ــب ب ـ ـشـ ــأنـ ــه .لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة،
ألن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء مـسـتـقـيــل ،وألن
ُ
مناقصة الفيول تعتبر من األولويات
ال ـتــي يـجــب حـسـمـهــا ف ــي أس ــرع وق ــت،
طرح السؤال عن الجهة التي يفترض
ً
بـهــا ال ـح ـســم .أوال ،ك ــان االقـ ـت ــراح بــأن
ي ـس ــري ع ـلــى هـ ــذه ال ـح ــال ــة م ــا يـســري
ع ـلــى امل ــراس ـي ــم ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي حــالــة
ً
ت ـص ــري ــف األعـ ـ ـم ـ ــال .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ب ــدال
مــن عــرض األم ــر على مجلس ال ــوزراء
ّ
ل ـبــتــه ،يـكـفــي ا ّل ـح ـصــول ع ـلــى مــرســوم
استثنائي يوقعه رئيسا الجمهورية
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،م ـت ـض ـم ـن ــا امل ـ ــوق ـ ــف مــن
ال ـخ ــاف .احـتـمــال آخ ــر ج ــرى ال ـتــداول
به ،وكان ّ
يؤيده مدير إدارة املناقصات
جـ ـ ــان الـ ـعـ ـل ـ ّـي ــة ،ي ــدع ــو إلـ ـ ــى أن تـعـمــد
لجنة الـطــاقــة النيابية إلــى حــل حسم
األم ــر ،بصفتها الــرقــابـيــة عـلــى أعـمــال
الحكومة .بالنتيجة ،اعتبر البعض أن
اللجوء إلى لجنة الطاقة يتعارض مع
مبدأ الفصل بني السلطات .وبالتالي
لــم يبق ســوى صــدور قــرار استثنائي
ع ــن رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة والـحـكــومــة
يـحـســم امل ــوق ــف بــالـنـيــابــة ع ــن مجلس
الـ ــوزراء .وفيما ت ـ ّ
ـردد أن وزي ــر الطاقة
رفع هذا الخالف إلى رئاسة الحكومة

طالبًا حسمه بـقــرار استثنائيّ ،
تبي
أن مــا رف ـعــه هــو طـلــب «تـفـسـيــر» قــرار
ّ
مجلس ال ــوزراء ( )2020/7/2املتعلق
بـ ــإطـ ــاق م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة لـتـلــزيــم
اس ـت ـيــراد مـ ــادة ال ـف ـيــول لـ ــزوم كـهــربــاء
ّ
لبنان .مطلعون على امللف يعتبرون
أن هــذه الـخـطــوة أتــت بعدما ت ــردد أن
ّ
متحمسة
رئــاسـ ّـة الـجـمـهــوريــة ليست
لـلـتــدخــل فــي األم ــر وحـسـمــه مــن خــال
قرار استثنائي.
فــي كـتــابــه املــرســل بـتــاريــخ  18كــانــون
الثاني  ،2021يقول وزير الطاقة ريمون
غجر إن ال ــوزارة ّ
فسرت عبارة «تكون
ال ـص ـف ـقــة م ــن خـ ــال م ـنــاق ـصــة دول ـي ــة
ت ـش ـتــرك ف ـي ـهــا ش ــرك ــات ن ـفــط عــامل ـيــة»
ب ــأن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ي ــري ــد «ح ـص ـرًا»
إشـ ــراك شــركــة نـفــط دول ـي ــة ،بـمــا فيها
شــركــات وطنية تملكها دول وتتمتع
ب ـخ ـب ــرات واسـ ـع ــة ف ــي مـ ـج ــال ت ـج ــارة
الـنـفــط ومـشـتـقــاتــه فــي ه ــذه املناقصة
م ــن دون وس ـي ــط ودون ال ـت ـل ــزي ــم مــن
الباطن ،وأعدت دفاتر الشروط الالزمة
لــذلــك( .ن ــص الـبـنــد ح ع ـلــى« :يـفـتــرض
بالعارض أن يكون شركة نفط عاملية»،
ونصت املادة  23على أنه «ال يحق ألي
من الفريقني أن يتنازل كليًا أو جزئيًا
عن أي من حقوقه وموجباته ،بطريقة
م ـبــاشــرة أو غـيــر م ـبــاشــرة ،ألي طــرف
ثالث»).
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـش ـيــر غ ـج ــر ف ــي ك ـتــابــه
إل ــى أن إدارة املـنــاقـصــات فـ ّـســرت قــرار
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء (بـ ـم ــوج ــب ك ـتــاب ـهــا
املرسل إلى املديرية العامة للنفط في
 )2021/1/13ب ــأن «م ـشــاركــة شــركــات
نفط عاملية لم ترد في منت هذا القرار
على النطاق الحصري ،وال تحول دون
م ـشــاركــة ال ـشــركــات األخـ ــرى الــوطـنـيــة
واملحلية» .وقد اعتبرت «املناقصات»
أن «فرص نجاح املناقصة وتحصينها
م ــن أي ط ـعــن مـحـتـمــل ب ـهــا ي ـفــرضــان
توسيع قاعدة املنافسة ،كما توضيح
قــواعــد املـشــاركــة وآل ـيــات التنفيذ قبل
إطالق املناقصة».
طلب وزير الطاقة «اإلفــادة عن تفسير
قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء» ك ــان الف ـتــا في
ع ـنــوانــه .ل ــم يــذهــب وزيـ ــر ال ـطــاقــة إلــى
طلب حسم الـخــاف كما جــرت العادة

في هذه الحاالت ،بل طلب من األمانة
العامة ملجلس ال ــوزراء تفسير القرار.
وهذا طلب يصعب عمليًا تنفيذه ،ألنه
ببساطة ال األمني العام ملجلس الوزراء
يحق لــه تفسير ال ـق ــرارات الحكومية،
وال رئـيــس الـحـكــومــة نفسه يستطيع
ذل ـ ـ ــك .وه ـ ـ ــذا أم ـ ــر يـ ـس ــري أيـ ـض ــا عـلــى
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب وع ـلــى األم ــن
العام ملجلس النواب ،وكالهما ال يحق
لهما تفسير القانون على سبيل املثال.

األمانة العامة
لمجلس الوزراء ترد
على غجر :ال صالحية لنا
لتفسير قرار الحكومة

قانونًا ،الجهة التي أصدرت القرار هي
وحدها من يحق له تفسيره ،حتى لو
كــان ذلــك عــن طريق قــرار جــديــد .كذلك
ف ــإن ال ـق ـضــاء اإلداري يـمـكـنــه تفسير
ال ـق ــرار ف ــي ح ــال طــرحــت عـلـيــه قضية
ما يفترض لحلها اللجوء إلى قرارات
مجلس الوزراء.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،كـ ــان بــدي ـه ـيــا أن تشير
األم ــان ــة ال ـع ــام ــة مل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
ك ـتــاب ـهــا ال ـج ــواب ــي ال ـ ــذي وصـ ــل أمــس
إل ــى وزارة الـطــاقــة إل ــى أنـهــا «ال تملك
اخـ ـتـ ـص ــاص ت ـف ـس ـيــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـتــي
تـصــدر عــن مجلس الـ ــوزراء بحيث إن
تـفـسـيــر ت ـلــك ال ـ ـقـ ــرارات ي ـع ــود حـصـرًا
ملـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء دون أي م ــرج ــع
إداري آخ ـ ـ ـ ــر» .كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن
دوره ــا يقتصر عـلــى ع ــرض مضمون
م ــداوالت الجلسات بـنـ ً
ـاء على الطلب،
وبعد موافقة رئيس مجلس ال ــوزراء.
ل ــذل ــك ،أوضـ ـح ــت األم ــان ــة ال ـع ــام ــة أنــه
بحسب مــداوالت مجلس ال ــوزراء ،فإن
«امل ـق ـص ــود ب ـش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـعــاملـيــة

هل يتمسك ّ
العلية برفضه استثناء الشركات المحلية؟ (هيثم الموسوي)

هو الشركات العاملية ،لبنانية أو غير
لبنانية».
ه ــل ي ـح ـســم هـ ــذا ال ـتــوض ـيــح ال ـخــاف
بــن «ال ـطــاقــة» و»امل ـنــاق ـصــات»؟ وزيــر
ال ـطــاقــة أك ــد ل ــ»األخ ـب ــار» أن ال خــاف
م ــع «امل ـن ــاق ـص ــات» ف ــي هـ ــذه الـنـقـطــة.
ف ــال ــوزارة غ ـيــر مـسـتـعــدة لـلـمـســاهـمــة
ف ــي م ـن ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـتــي
تــراعــي الـشــروط املطلوبة مــن التقدم،
ال ب ــل ه ــي ت ــرح ــب ب ـم ـشــارك ـت ـهــا .لكن
التخوف يكمن لــدى وزيــر الطاقة من
إم ـك ــان دخـ ــول ش ــرك ــات لـبـنــانـيــة غير
مؤهلة تحت جناح الشركات العاملية،
م ــن خـ ــال إج ـ ــراء ت ـح ــال ـف ــات تـتـحــول
فـيـهــا ال ـشــركــات الـعــاملـيــة ،مــع الــوقــت،
إل ـ ــى واجـ ـ ـه ـ ــة ،ف ـي ـم ــا ال ـع ـم ــل ال ـف ـع ـلــي
تـقــوده شــركــات لبنانية غير مؤهلة.
كـمــا يــوضــح أن دخ ــول تـحــالـفــات إلــى
امل ـنــاق ـصــة س ـي ــؤدي إل ــى ع ــدم ال ـق ــدرة
ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وم ـ ــن شــأنــه
اإلخـ ـ ـ ــال ب ــالـ ـش ــرط امل ـ ـفـ ــروض ب ـق ــرار
مجلس الــوزراء الــذي حصر املشاركة
بالشركات العاملية دون سواها.
ولــذلــك ،تبقى األولــويــة بالنسبة إليه
ألن تشمل املناقصة الشركات العاملية
أو اللبنانية التي تملك صفة العاملية،
من دون أن يعني ذلك أن هذه الشركات
لـ ــن تـ ـك ــون قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـت ـع ــاق ــد مــع
وكــاء لبنانيني أو فتح فــروع لبنانية
للشركة .لكن بالنسبة إلى الوزارة فإن
العالقة التعاقدية يجب أن تبقى مع
الشركة العاملية صاحبة العرض.
ه ــل سـتـسـيــر إدارة امل ـنــاق ـصــات بـهــذا
ّ
للعلية أن أكــد أنــه من
الـتــوجــه؟ سبق
ّ
الناحية القانونية ،فــإن املطلق يفسر
عـلــى إط ــاق ــه ،وال سـيـمــا بــالـنـصــوص
التي تتعلق بحرية املنافسة واملبادئ
االقتصادية العامة ،واالستثناء يفسر
ح ـص ـرًا وب ـ ـصـ ــورة ض ـي ـقــة ف ــي ح ــدود
الـنــص ال ــذي يجيزه متى وج ــد .وهــذا
ي ـع ـن ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـي ــه عـ ـ ــدم وجـ ــوب
تقييد حق مشاركة الشركات الوطنية
واملـحـلـيــة ف ــي امل ـنــاق ـصــة .وع ـل ـيــه ،فــإن
م ــا ص ــدر ع ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة ملجلس
الـ ــوزراء ال ّ
يغير فــي هــذا االقـتـنــاع من
ّ
حيث املبدأ ،لكن العلية رفض التعليق
ّ
على الكتاب ،بانتظار تسلمه رسميًا.
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لبنان

لبنان
كورونا

تحقيق

الفيروس «األفريقي» يزيد المخاطر

هديل فرفور
ع ـل ــى وق ـ ــع االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــراف ـض ــة
لخطة الفتح التدريجي ملــا تتضمنه
مــن تـمــديــد «ضـمـنــي» إلق ـفــال غالبية
ً
ال ـق ـط ــاع ــات فـ ـض ــا ع ــن اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
تــدابـيــر حظر الـتـجــوال ،أعلنت وزارة
ً
الـصـحــة لـيــا تسجيل أكـثــر مــن ألفي
إصابة جديدة من أصل نحو ثمانية
آالف فـ ـح ــص مـ ـخـ ـب ــري أج ـ ــري ـ ــت فــي
ال ـس ــاع ــات ال ـ ـ  24امل ــاض ـي ــة ،لـتـتـجــاوز
ب ــذل ــك ن ـس ـبــة إي ـج ــاب ـي ــة ال ـف ـحــوصــات
الـ.%25
ّ
وف ـي ـمــا ي ـت ـع ــزز يــوم ـيــا خ ـي ــار سـقــوط
ُالخطة وع ــدم صـمــودهــا أم ــام غالبية
املقيمني الذين سيزيدون من ّ
تمردهم
ّ
فــي ظ ــل اش ـ ُتــداد األزم ــة االقـتـصــاديــة،
ت ـك ـثــر ف ــي املـ ـق ــاب ــل ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي

ُ
«ي ـن ـج ـب ـهــا» ال ـف ـي ــروس الـ ــذي يـتـطـ ّـور
ك ُـ ـ ــل يـ ـ ـ ــوم مـ ـض ــاعـ ـف ــا إربـ ـ ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـبـ ــاد
ُ
املفلسة الـتــي تـخــوض مـعــارك تـسـ ّـرع
استنزافها.
الباحث في علم الفيروسات في كلية
الـ ـط ــب ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بيروت الدكتور حسن زراقط ّ
نبه ،في
ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،م ــن النسخة
املتحورة الجديدة من الفيروس التي
ظهرت في جنوب أفريقيا« ،والتي من
ُ
شأنها أن تصيب األشخاص املتعافني
مــن ال ــوب ــاء» ،الفـتــا إل ــى أن ال ــدراس ــات
األخـ ـي ــرة ال ـتــي اس ـت ـنــدت إل ــى تحليل
البالزما الخاصة بعدد من املتعافني
بـ ّـي ـنــت أن ن ـحــو  %50م ـن ـهــم قــاب ـلــون
لــإصــاب ــة م ــرة ث ــان ـي ــة« ،وهـ ــو أم ــر لم
نلمسه في حالة الساللة البريطانية».
ولـئــن كــانــت فعالية الـلـقــاح ستخفت

أمـ ــام «ال ـف ـي ــروس ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي»،
وفق ما قال زراقط« ،لكنها من املمكن
أن تخفف من حدة املرض»ُ ،مشيرًا إلى
أنه «كلما انتشر الفيروس أكثر زادت
إمكانية حـصــول متغيرات وانتشار
السالالت املتحورة».
م ــن هـ ـن ــا ،ض ـ ـ ــرورة ت ـك ـث ـيــف مـســاعــي
ضبط انتشار الوباء في لبنان تجنبًا
لـتــأزيــم الــواقــع الــوبــائــي ال ــذي حصد،
أم ــس ،أرواح ُ 61مـقـيـمــا لـيــرتـفــع عــدد
ال ـض ـحــايــا إل ــى  ،3677وح ــرص ــا على
ع ــدم تـفــاقــم ال ـكــارثــة الـصـحـيــة تــالـيــا.
ّ
وب ـمــا أن لـبـنــان ال يـمـلــك اإلمـكــانـيــات
الــازمــة لرصد الفيروسات املتحورة
بــالـطــريـقــة اآلن ـي ــة امل ـط ـلــوبــة لـتـحــديــد
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــوصـ ـيـ ـفـ ـي ــة ووضـ ـ ــع
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـ ــازم ـ ــة،
سيبقى الحل مرتبطًا بالدرجة األولى

ب ــاإلج ــراءات الــوقــائـيــة «ال ـتــي ال غنى
عنها ،وإن بوشرت عمليات التلقيح
ف ــي وق ـ ــت قـ ــريـ ــب» ،ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد تـعـبـيــر
زراقط.
ُ ّ
وم ــن ش ــأن ه ــذه امل ـع ـط ـيــات أن ت ــذك ــر
بـحـجــم املـ ــأزق ال ــذي يـعـصــف بالبلد،
خ ـصــوصــا إذا م ــا ت ــم االس ـت ـن ــاد إلــى
ّ
«سجل» التعاطي الرسمي مع األزمة
الصحية ســابـقــا .وإذا ك ــان األداء في
امل ــراح ــل ال ـس ــاب ـق ــة ،ح ــن كـ ــان ال ــواق ــع
الوبائي أقل خطورة ،كارثيًا باعتراف
عدد من العاملني واملعنيني في القطاع
الـ ـصـ ـح ــي عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ُ
«مـ ـس ــابـ ـق ــة»
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس وت ـ ـ ــأم ـ ـ ــن الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
واالس ـت ـعــدادات اللوجستية الــازمــة،
ف ُـك ـيــف س ـت ـك ــون الـ ـح ــال ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،حيث الخيارات شبه معدومة؟
وهـ ــل ت ـن ـجــح ال ـس ـل ـط ــات امل ـع ـن ـيــة فــي

السجاد تنهار
تجارة
ّ
الرحلة األخيرة على «بساط الريح»

ُ
إدارة م ـعــارك ال ــوب ــاء املـتـشـعـبــة ،بــدءًا
ّ
من معركة حث املقيمني على االلتزام
ب ـخ ـط ــة الـ ـفـ ـت ــح الـ ـت ــدريـ ـج ــي وض ـب ــط
انفالتهم ،م ــرورًا بضمان استمرارية
ً
تأهيل القطاع االستشفائي ،وصــوال
إلــى معركة تأمني اللقاحات لتحقيق
امل ـن ــاع ــة املـجـتـمـعـيــة امل ـط ـل ــوب ــة؟ هــذه
ال ـت ـســاؤالت تـتــرجــم امل ـخــاوف الـتــي ال
ينفك عن إثارتها املعنيون في القطاع
ال ـص ـح ــي ،م ـمــن ي ـت ـف ـقــون م ــع جــزئـيــة
ا ُل ـخ ـط ــاب ال ــرس ـم ــي ال ـ ــذي ي ـط ـلــب مــن
ّ
املقيمني أن يتحلوا بمسؤولية عدم
ال ـت ـفــريــط بـصـحـتـهــم وص ـحــة ذوي ـهــم
عبر االلتزام قدر اإلمكان باإلجراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة امل ـط ـل ــوب ــة« ،الـ ـت ــي ال ت ــزال
أ ُل ــف ب ــاء ال ـن ـج ــاة م ــن ه ــذا ال ـف ـيــروس
املستجد» ،وفق ما قال سابقًا رئيس
لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
النسخة المتحورة
الجديدة من
الفيروس
التي ظهرت
في جنوب
أفريقيا ُتصيب
المتعافين
(مروان بو حيدر)

قضية ما بين يوم وآخرّ ،
السلعة االستهالكية .ال استقرار في األسعار وال في الكميات ،فما يوجد
سعر
ل
يتبد
ّ
اليوم في السوق ،سيفقد غدًا أو تحلق أسعاره .هذه هي الحال اليوم في السوق .كأنها بورصة .يحدث ذلك،
الذين طوروا في «تجارتهم» ،مضاعفين أرباحهم من اختراع «ماركات»
فيما «الدعم» ال يزال مستمرًا لتجار األزمات ُ
لبضائع هي ،بكل بساطة ،بضائع مدعومة أعيد توضيبها!

َ
الدعم زاد من أزمتي االحتكار والتخزين

ّ
السوق يفرخ «ماركات» من مواد مدعـومة!
راجانا ّ
حمية

الحكومة ترمي كرة الدعم
على مجلس النواب
أجــرت اللجنة الحكومية املكلفة بمناقشة
بطاقات الدعم لنحو  ٦٠٠ألف أسرة بعض
الـتـعــديــات على السيناريو ال ــذي ناقشته
ال ـثــاثــاء املــاضــي .ففيما كــانــت قيمة دعــم
البنزين تقتصر على  ١٥٠مليون دوالر،
على أن يتم رفــع الــدعــم بعد استنفاد هذا
امل ـب ـلــغ واالس ـت ـع ــاض ــة ع ـنــه بــال ــدع ــم املــوفــر
عبر بطاقة الــدعــم ،تــم رفــع قيمة الــدعــم الى
 ٣١٥م ـل ـيــون دوالر .ك ــذل ــك بــالـنـسـبــة إلــى
دعــم امل ــازوت ال ــذي ارتـفــع مــن  ٣٥٠مليون
دوالر الى  ٤٥٠مليونًا ،فيما انخفض املبلغ
املخصص للغاز من  ٥٠مليون دوالر الى
 ٣٠مليونًا.
من جهة أخرى ،جرى تحديد قيمة البطاقة
الـتـمــويـلـيــة لـلـعــائـلــة ال ــواح ــدة املــؤل ـفــة م ــن ٥
أش ـخ ــاص بـنـحــو مـلـيــون و ٣٠٠أل ــف لـيــرة
شـهــريــا ف ــي الـسـيـنــاريــو ال ـســابــق ،لترسو
بعد التعديل على نحو  ٤٥٠ألــف ليرة لكل
شخص من أصــل اثنني يفترض أن يكونا
ما فوق الـ ٢٣عامًا ،و ٢٢٥ألف ليرة لكل فرد
من األفراد الثالثة ما دون الـ ٢٣عامًا ،أي ما
يـعــادل مليونًا و ٤٦١الــف ليرة بعد تدوير
االرقــام وبما يعادل بالدوالر  ٤٦دوالرًا ملن
هــم ف ــوق عـمــر الـ ــ ٢٣عــامــا و ٢٣دوالرًا ملن
هــم مــا دون هــذه الفئة وعلى أســاس سعر
صرف للدوالر يبلغ  ٩آالف ليرة كما جاء
في النسخة املنقحة .غير أن الالفت في ما
تــوصـلــت ال ـيــه الـحـكــومــة هــو تــراجـعـهــا عن
إرسـ ــال ه ــذا الـسـيـنــاريــو كـمـشــروع قــانــون
الى مجلس النواب ،وإجماعها على انتظار
ال ـل ـجــان الـن ـيــابـيــة لــدعــوت ـهــا ال ــى االج ـت ـمــاع
الس ـت ـص ــراح ـه ــا ب ـش ــأن املـ ــوضـ ــوع .وذل ــك
يــؤكــد مــرة أخ ــرى رمــي كــرة الـبـطــاقــات في
ملعب البرملان بنحو كلي ،وعدم رغبة هذه
ال ـح ـكــومــة ف ــي تـحـمــل أي م ـســؤول ـيــة تـجــاه
املواطنني.

آخر بدع التجار ،اليوم ،هي ابتكار
«أسـ ــال ـ ـيـ ــب» جـ ــديـ ــدة ل ـ ـ «ت ـح ـس ــن»
ظـ ــروف االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــدع ــم ،مــن
خ ـ ــال تـ ـخ ــزي ــن الـ ـسـ ـل ــع امل ــدع ــوم ــة،
وتـفــريـغـهــا م ــن األك ـي ــاس امل ـم ـهــورة
بملصق وزارة االقـتـصــاد و«إع ــادة
ـاس
توضيبها» وتعبئتها فــي أكـيـ ٍ
جــديــدة ،فكان أن فـ ّـرخــت «مــاركــات»
جــديــدة فــي ال ـس ــوق .الئ ـحــة طــويـلــة
مــن األسـمــاء غــزت املـحــال التجارية
ـار جــديــدة أقــرب إلى
مـجــددًا ،بــأسـعـ ٍ
السوق السوداء ،فيما املدعوم طار
ّ
مهب الريح.
مع
فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،بــاتــت مشاهد
املداهمات ملستودعات تحوي مواد
غــذائـيــة مــألــوفــة ،وت ـحــديــدًا مـنــذ أن
ب ــدأت «س ـي ــرة» ال ــدع ــم «ال ـت ــي زادت
م ــن أزم ـت ــي االح ـت ـكــار وال ـت ـخــزيــن»،
على ما يقول رئيس جمعية حماية
املستهلك ،زهير برو .اليوم ،ال مواد
مــدعــومــة ف ــي الـ ـس ــوق ،إال بـكـمـيــات
وأص ـن ــاف م ـع ــدودة .ب ــات بــاإلمـكــان
قول ذلك ،في ظل ما يقوم به بعض
«تـ ـج ــار األزم ـ ـ ـ ــات» ،ب ـح ـســب امل ــدي ــر
ال ـعــام ل ــوزارة االقـتـصــاد مـحـمــد بو
حيدر ،الفتًا الى عشرات املداهمات
ال ـتــي قــامــت ب ـهــا الـ ـ ــوزارة ب ـم ــؤازرة
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات ،وأدت
إل ــى ات ـخــاذ الـنـيــابــة ال ـعــامــة املــالـيــة
قرارات فورية بـ «إقفال املستودعات
امل ـخــال ـفــة بــال ـش ـمــع األحـ ـم ــر» .وهــو
مــا يعتبره بــو حـيــدر «بــارقــة أمــل».
ل ـك ــن ،ي ـب ـقــى أال ت ـق ــف ت ـل ــك ال ـب ــارق ــة
ع ـن ــد حـ ـ ــدود اإلقـ ـ ـف ـ ــال ،إذ ي ـف ـتــرض
أن ت ـق ــع أفـ ـع ــال م ــا ي ــرت ـك ـب ــه ه ــؤالء
ض ـمــن إطـ ــار ال ـج ــرائ ــم املــال ـيــة الـتــي
ت ـس ـت ــوج ــب الـ ـعـ ـق ــاب .وهـ ـ ــذا واج ــب
الـقـضــاء املـطـلــوب مـنــه «أن يالقينا
في منتصف الطريق».
ي ـع ـيــد ذل ــك ال ــى ال ــواج ـه ــة ال ـحــديــث
ع ــن ج ــدوى ال ــدع ــم .م ــع م ــرور نحو
عــام ،يبدو «أهــل البيت» مقتنعني،
ولـ ــو ب ـع ــد ف ـ ــوات األوان ،بـ ــأن آل ـيــة

الدعم «لم تحقق اآلمــال التي كانت
م ـع ـق ــودة ع ـل ـي ـه ــا» ،ع ـل ــى م ــا ي ـقــول
بـ ــو ح ـ ـيـ ــدر .لـ ــذلـ ــك ،بـ ـ ــات االقـ ـتـ ـن ــاع
ال ـ ـيـ ــوم ب ـ ـض ـ ــرورة إع ـ ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة
وجـ ـه ــة ال ــدع ــم م ــن تـ ـج ــار األزمـ ـ ــات
إلــى املواطنني املستحقني .وعندما
ت ـت ـعـ ّـدل الــوج ـهــة« ،يـمـكــن اسـتـعــادة
ال ـس ــوق م ــن ال ـت ـجــار وف ـت ــح ال ـســوق
على املنافسة ،مــا يــؤدي تاليًا إلى
تـنــوع الـبـضــائــع واألس ـع ــار» ،يقول
برو.
وإل ــى حــن يصبح االقـتـنــاع واقـعــا،
يبقى األمــر مــرهــونــا للتجار الذين
يتحكمون بكمية امل ــواد املــوجــودة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق وب ــأسـ ـع ــاره ــا .ول ـه ــذا
الـ ـسـ ـب ــب ،واألسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـس ــاب ـق ــة مــن
فـ ـش ــل آلـ ـي ــة الـ ــدعـ ــم والـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،ال

اس ـت ـق ــرار ف ــي املـ ـ ــواد االس ـت ـهــاك ـيــة
امل ــوج ــودة فــي ال ـســوق ،ال كـمـيــة وال
أس ـ ـعـ ــارًا .ف ـم ــا ه ــو م ــوج ــود ال ـي ــوم،
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـف ـ ـقـ ــودًا غ ـ ـ ــدًا والـ ـعـ ـك ــس
صحيح ،وكذلك الحال بالنسبة إلى
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يوم وآخر
السعر الذي يختلف بني ٍ
صنف
وبني مؤسسة وأخــرى وبني
ٍ
وآخ ــر .وغــالـبــا ،مــا يـكــون االخـتــاف
صعودًا ،إذ إن سعر املنتج ال ّ
يعدل
ً
نزوال ،ولو انخفضت تكاليفه.
وف ــي آخ ــر امل ــؤش ــرات ح ــول أس ـعــار
ال ـس ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات االس ـت ـهــاك ـيــة
األســاس ـيــة ،أوردت جمعية حماية
امل ـس ـت ـه ـلــك ت ـق ــري ــر ال ـف ـص ــل األخ ـي ــر
من العام املاضي ،مقارنة بالفصل
ال ـثــالــث م ـنــه .مــا هــو ثــابــت فــي تلك
اإلحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاء ات هـ ـ ــو االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ف ــي
األسعار ،فال وجود لسلعة سعرها
مـسـتـقــر .م ــن ال ـخ ـضــر إل ــى الـفــاكـهــة
إلـ ــى ال ـل ـح ــوم ال ـب ـي ـض ــاء وال ـح ـم ــراء
إلـ ـ ــى املـ ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة واملـ ـن ــزلـ ـي ــة.
وت ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــروات عـ ـل ــى رأس

الئحة األسـعــار التي المــس ارتفاع
أس ـعــارهــا ال ـ ـ  ،%43,2وم ــن بـعــدهــا
ال ـل ـح ــوم ال ـح ـم ــراء بـنـسـبــة ،%27,8
واأللـبــان واألجـبــان بنسبة ،%17,7
وامل ـ ــواد امل ـنــزل ـيــة بـنـسـبــة ،%21,16
والـ ـف ــواك ــه ب ـن ـس ـبــة  %7وامل ـع ـل ـبــات
والزيوت بنسبة .%5,1
ف ـ ـع ـ ـلـ ــى س ـ ـب ـ ـيـ ــل امل ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــال ،ل ـ ـ ــم ي ـع ــد
ً
مستغربًا مثال أن يصل سعر كيلو
الجنب الفرنسي إلــى  150ألــف ليرة
أو سـعــر كيلو الـبـنــدورة أو التفاح
فــي الجملة إلــى ثمانية آالف ليرة.
ح ـت ــى ال ـل ـي ـم ــون ال ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد فـصــل
الشتاء موسمه ،لم ينخفض سعره
عــن األرب ـعــة آالف لـيــرة فــي الجملة
أي ـض ــا .أم ــا ف ــي املـ ـف ــرق ،ف ـح ـ ّـدث وال
ح ـ ـ ـ ــرج ،فـ ـلـ ـك ــل مـ ـح ــل أو «بـ ـسـ ـط ــة»
( مروان بو حيدر)

انضم السجاد إلى السلع
والمنتجات التي قد
ينقطع غالبية اللبنانيين
عن شرائها لفترة طويلة.
المستهلكون ،حتى
الميسورون منهم،
يفضلون توفير أموالهم
لألساسيات ،والتجار يرفعون
تباعًا راية االستسالم بعد
محاولتهم الصمود
لعامين متتالين من دون
أي مبيعات .والنتيجة ،أسماء
بارزة في «عالم السجاد»
في طريقها إلى تصفية
أعمالها نهائيًا ،أو إغالق
بعض فروعها في محاولة
أخيرة لالستمرار
رضا صوايا

سـعــر خ ــاص ب ـهــا .وبـحـســب رئـيــس
ج ـم ـع ـي ــة امل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن،
أن ـط ــوان ال ـحــويــك ي ـعــود ه ــذا األم ــر
إل ــى تسعير املـسـتـلــزمــات الــزراعـيــة
ب ـ ــال ـ ــدوالر ،وت ــأخ ــر ال ـش ـح ـن ــات مــن
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج نـ ـتـ ـيـ ـج ــة آلـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة مـ ـص ــرف
لـبـنــان ،فـكــان مــن تـبـعــات هــذا األمــر
«نصف مــواســم» .وللحوم الحمراء
ُ
«حكايتها» أيضًا .إذ تعزى تقلبات
س ـع ــره ــا أيـ ـض ــا ال ـ ــى عـ ــوامـ ــل عـ ــدة،
مـنـهــا تــأخــر املـعــامــات فــي مصرف
ّ
املورد لم
لبنان ،أضف إلى ذلك «أن
ّ
يعد يعطينا ما نريده حتى نسدد
قيمة الفاتورة السابقة ،وهو ما ال
نستطيع االلتزام به» ،على ما يقول
ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي املـ ـ ــاح ،رئ ـي ــس ن ـقــابــة
ً
تـ ـج ــار الـ ـلـ ـح ــوم ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـضــا
ع ــن ف ــرض وزارة ال ــزراع ــة إجـ ــازات
اسـتـيــراد بسبب ترشيد الــدعــم إلى
حـ ـ ــدود  20م ـل ـي ــون دوالر ،وه ـك ــذا
«صــارت اإلج ــازات مـحــددة» ،يتابع
املالح .وبسبب ذلك ،تختلف أسعار
اللحوم من ملحمة إلى أخرى .ولئن
كــانــت وزارة االق ـت ـصــاد ،قــد حــددت
سـعــر كيلو الـلـحــم الـبـقــري بـمــا بني
 35و 39أل ـفــا ،ول ـحــم الـغـنــم بــن 45
ألـفــا (غـنــم أبــو دنــب األوسـتــرالــي أو
ال ــروم ــان ــي) و 55أل ـف ــا ل ـل ـب ـلــدي ،إال
أن هـ ــذا ال ـس ـع ــر ال ي ـط ـبــق إال عـلــى
«الكيلو العادي» ،أي الذي ال تلحقه
مـنـتـجــات أخ ــرى (ب ـهــارات وأكـيــاس
نـ ــاي ـ ـلـ ــون وال ـ ـك ـ ـعـ ــك املـ ـ ـطـ ـ ـح ـ ــون) أو
تنظيف .فـعـنــدهــا ،حكمًا سيصبح
ً
السعر سعرًا آخر .هكذا مثال ،كيلو
لحم البقر يبدأ مــن  35ألفًا ويصل
إلــى نـحــو  80ألـفــا (الـلـحـمــة الفتيلة
الهبرة) وكذلك الحال بالنسبة إلى
لحم الغنم الذي يصل الى  100ألف
لـ ـي ــرة .واألمـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
منتجات األلـبــان واألجـبــان واملــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة .ل ـك ــن ،ه ــل ي ـب ــرر ذلـ ــك مــا
آلت إليه األسعار اليوم؟ وإلى متى
س ـت ـب ـقــى ت ـل ــك األس ـ ـبـ ــاب ال ـش ـمــاعــة
الـ ـت ــي يـ ـك ــوى ب ـس ـب ـب ـهــا امل ــواطـ ـن ــون
باألسعار الفالتة؟

ال ـس ـجــادة الــوح ـيــدة الـتــي يحلم كـثــر من
اللبنانيني بامتالكها هي «سجادة عالء
ّ
الدين» علها تحملهم بعيدًا من واقعهم
األلـيــم .واقــع كــان مغايرًا لسنوات خلت،
ً
وك ــان ــت تـ ـج ــارة ال ـس ـج ــاد ف ـي ــه م ــزده ــرة
بـمــا يعكس مـسـتــوى الـتـبــذيــر والـصــرف
ع ـلــى ال ـك ـمــال ـيــات الـ ــذي ط ـبــع سـلــوكـيــات
اللبنانيني على مدى عقود.
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورد لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،بـ ـ ــن عـ ـ ـ َ
ـامـ ـ ــي 2010
و ،2020س ـ ـجـ ــادًا ب ـق ـي ـم ــة  277م ـل ـيــون
دوالر ،مـقــابــل ص ـ ــادرات (بمعظمها من
السجاد املستورد الــذي أعيد تصديره)
ال تـتـجــاوز قيمتها  22مـلـيــونــا .ووصــل
اإلقبال على السجاد إلى حدود تتخطى
إمكانات مواطني أبــرز االقـتـصــادات في
ـال من
العالم ممن يتمتعون بمستوى ّعـ ٍ
الرفاهية .فعلى سبيل املثال ،حــل لبنان
عام  2017في املرتبة الثالثة على الئحة
أبرز مستوردي السجاد اإليراني (بقيمة
 30مليون دوالر) ،بعد الواليات املتحدة
( 126م ـل ـي ــون دوالر) وأمل ــانـ ـي ــا (57.5
ّ
ومتقدمًا على اململكة املتحدة
مليونًا)،
( 23.4مليونًا) واليابان ( 23.1مليونًا).
كانت هــذه أيــام «الــزمــن الجميل» .اليوم،

«يصعب على املؤسسات خصوصًا التي
تستأجر ص ــاالت ع ــرض أن تصمد بعد
م ــوس ـم ــن ك ــارثـ ـي ــن» ،ب ـح ـســب إبــراه ـي ــم
قـ ـب ــان ،رئ ـي ــس جـمـعـيــة ت ـج ــار ال ـس ـجــاد
ال ـع ـج ـمــي وص ــاح ــب «م ــؤس ـس ــة مـحـمــود
قـبــان لـلـسـجــاد» .إذ أن «الـسـجــاد سلعة
مــوس ـم ـيــة ،وت ــزده ــر ت ـج ــارت ــه م ــع ُبــدايــة
تشرين الـثــانــي .موسم عــام  2019ضــرب
بالكامل لتزامنه مع انطالق االنتفاضة
الشعبية ،فيما العام املاضي كان كارثيًا
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف األص ـ ـعـ ــدة مـ ــع االن ـه ـي ــار
االقتصادي .الطلب على السجاد الفاخر

نشطت «مزادات» السجاد
على مواقع التواصل
وهي بمعظمها
«مشاريع نصب»

شـ ـب ــه مـ ـ ـع ـ ــدوم م ـ ــا دفـ ـعـ ـن ــا إل ـ ـ ــى إط ـ ــاق
عروضات والبيع على أساس  1500ليرة
ل ـل ــدوالر ،مل ـحــاولــة ال ـحــد مــن الـخـســائــر»،
مشيرًا إلى «أننا قررنا إغالق َ
فرعينا في
الزلقا والبقاع».
أثـ ـ ــر االن ـ ـه ـ ـيـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عـ ـل ــى ه ــذه
ال ـت ـج ــارة ظ ـهــر جـلـيــا م ــن خ ــال الـهـبــوط
الـ ـح ــاد ف ــي واردات ال ـس ـج ــاد م ــن 19.5
مليون دوالر عام  2019إلى  2.86مليون
دوالر عــام  .2020والــافــت أن إحـصــاءات
العام املاضي ّ
تبي ،بوضوح ،انعكاسات
ّ
األزمـ ــة عـلــى ال ـســوق الــداخـلــيــة للسجاد.
إذ أن حـجــم ال ـص ــادرات فــي ه ــذا الـقـطــاع
( 2.42مليون دوالر) المس ،للمرة األولى
منذ  20عــامــا ،حجم الـ ــواردات ،مــا يعني
بـحـســب خ ـب ــراء أن ب ـعــض ال ـت ـج ــار ممن
يملكون متاجر فــي الـخــارج اتكلوا على
األسواق األجنبية للبيع.
سـيــرج نــالـبــانــديــان ،صــاحــب «مؤسسة
نــال ـبــانــديــان ل ـل ـس ـجــاد» ،يــؤكــد أن ــه ق ـ ّـرر
«ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة ن ـه ــائ ـي ــا حـ ــاملـ ــا أنـ ـتـ ـه ــي مــن
تصفية أعمالي فــي لبنان .حاليًا أبيع
السجاد بالرأسمال من دون تحقيق أي
أرباح» .يمثل سيرج الجيل الخامس من
الـعــائـلــة الـتــي امتهنت ت ـجــارة السجاد
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،1792وبـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـم ـم ــارس ــة

ّ
نـشــاطـهــا ف ــي لـبـنــان ع ــام  .1930مـ ــذاك،
ّ
صـمــدت املؤسسة «وعــايـشــت كــل املحن
ال ـتــي م ـ ّـرت عـلــى ل ـب ـنــان ،إال أن ـنــا فقدنا
األمـ ــل ه ــذه املـ ـ ــرة ،ول ــم ت ـعــد م ـح ــرزة أن
ن ـح ــاول م ــن ج ــدي ــد .ح ـتــى زبــائ ـن ـنــا من
املـيـســوريــن هــاجــروا بأغلبيتهم ،فلمن
سـنـبـيــع؟ وف ــوق املـصــائــب االقـتـصـ ّ
ـاديــة
تــأثــرنــا بانفجار املــرفــأ ال ــذي وقــع عبء
ترميم األضــرار الناجمة عنه علينا ،إذ
أن التعويضات لم تغط إال ثلث الكلفة».
وع ـلــى خ ـطــى «مــؤس ـســة نــال ـبــانــديــان»،
أعلنت «مؤسسة إيوان مكتبي» الرائدة
في عالم السجاد ،بداية العام الجاري،
نيتها إغالق أول فروعها في لبنان في
منطقة فردان ،بعد عقود طويلة منذ أن
اخـتــار الجد املــؤســس الـقــادم مــن إيــران،
حسني مكتبي ،بـيــروت مقرًا لصناعته
عام .1926
«امل ـب ـي ـع ــات ك ــان ــت م ـق ـبــولــة ب ــن تـشــريــن
الثاني ومنتصف كانون األول املاضيني
ل ـل ـت ـج ــار الـ ــذيـ ــن ق ـب ـل ــوا ق ـب ــض ش ـي ـكــات
مـ ـص ــرفـ ـي ــة .ف ـع ـل ـي ــا ،ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي ال ـب ـيــع
بخسارة ،لكنه أفضل من الجمود الكلي
ل ـن ـت ـم ـكــن م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار ودفـ ـ ــع رواتـ ــب
موظفينا» ،يقول خليل الخنسا ،صاحب
«م ــؤسـ ـس ــة خ ـن ـس ــا ل ـل ـس ـج ــاد» الـ ـت ــي لــم
تـسـلــم مــن انـفـجــار املــرفــأ كـمــا مــن األزم ــة
ّ
االقتصادية .األول قضى على فرع الشركة
األس ــاس ــي ف ــي وس ــط بـ ـي ــروت ،والـثــانـيــة
أدت قبل ثمانية أشهر إلــى إقفال فرعها
فــي منطقة املــا وال ــذي يـعــود عـمــره إلــى
أكثر من  40عامًا .انفجار املرفأ ،بحسب
الـخـنـســاّ ،
وج ــه ضــربــة قــاضـيــة إل ــى هــذه
ال ـت ـجــارة ،إذ «ت ـض ـ ّـررت بسببه سـتــة من
ّ
أبــرز محال السجاد في لبنان ،والكارثة
األكبر كانت في عدم تغطية التعويضات
للسجاد والتحف الفاخرة».
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع ،نـشـطــت «مـ ـ ــزادات»
السجاد على مواقع التواصل االجتماعي،
عـ ـب ــر صـ ـفـ ـح ــات ن ـب ـت ــت فـ ـ ـج ـ ــأة ،ت ـع ــرض
ص ــورًا لتشكيالت واس ـعــة مــن «الـسـجــاد
الـعـجـمــي» .غالبية ه ــذه امل ـ ــزادات تجري
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق «وات ـ ـ ـسـ ـ ــاب» ،وتـسـتـقـطــب
أع ـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـي ــرة مـ ــن امل ـت ـح ـ ّـم ـس ــن ل ـف ـكــرة
اقتناص «لقطة» والفوز بسجادة عجمية
بالرخص ،خصوصًا أن امل ــزادات تعتمد
ال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة .ي ـشــدد الـخـنـســا على
ض ــرورة تـحــرك وزارة االقـتـصــاد لضبط
ه ــذه «املـ ـ ـ ــزادات» ال ـتــي يــذهــب ضحيتها
ّ
ويتعرض
من ال خبرة ّله بعالم السجاد
لـعـمـلـيــات غ ــش واح ـت ـي ــال .إذ أن «أغ ـلــب
السجاد املـعــروض فــي هــذه امل ــزادات إما
مهترئ أو مقصوص أو مستعمل».
(مروان طحطح)
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رياضة

رياضة

ّ
ّ
سوق االنتقاالت الشتوي« ...المطلوب مــدربون»
ميركاتو

انتهى سوق االنتقاالت الشتوي مع بداية الشهر الحالي.
رغم تقليص ّ
الهوة بين أندية النخبة في كل الدوريات الكبرى
انتقاالت كبيرة إثر تداعيات
ومالحقيها ،لم يشهد السوق على
ٍ
فيروس كورونا ،حيث طغت اإلعارات والصفقات المجانية .ما كان
الفتًا ،نمو سوق المدربين ،وهو ما يدل على توجه األندية إلى تقليص
النفقات عبر استقدام مدربين لتحسين النتائج بالعناصر المتاحة
حسين فحص
سـ ـ ـ ــوق االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت ال ـ ـش ـ ـتـ ــوي هــو
السوق الذي ّ
تعدل من خالله األندية
أوت ـ ـ ــاره ـ ـ ــا ،حـ ـي ــث ي ـ ـقـ ــوم امل ـ ــدرب ـ ــون
بــاس ـت ـقــدام الع ـب ــن ل ـت ـعــويــض خلل
مـ ـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة .رغ ـ ـ ــم ت ـش ـك ـيــل
ً
ه ــذه الـفـتــرة مــن الـسـنــة عـ ــادة ،مــادة
دس ـمــة لـلـصـحــافــة الــريــاض ـيــة حــول
العالم ،لم يعرف السوق أي صفقات
"دسمة" أو ّ
يعول عليها هذا املوسم
وذل ــك بـفـعــل تــداعـيــات
ف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا
وامل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــل امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
ُالهائلة للجميع.
أغ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــذة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة
فــي  1فـبــرايــر /شـبــاط،
وقد ّ
سجلت الدوريات
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـخ ـم ـسـ ًـة
 كأس إيطالياأرقامًا ضئيلة
الكبرى
يوفنتوس  xإنتر ميالنو
ً
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارن ـ ـ ــة ب ـ ــامل ـ ــواس ـ ــم
21:45
ال ـس ــاب ـق ــة وف ـ ــق مــوقــع
" ،"Transfermarktالذي
 الدوري اإلسبانيأظ ـ ـهـ ــر أرق ـ ـ ـ ـ ــام ص ــاف ــي
ريال مدريد  xخيتافي
اإلنفاق لكل دوري.
22:00
كــالـعــادة ،جــاء ال ــدوري
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي املـ ـمـ ـت ــاز
 كأس االتحاد االنكليزيف ـ ــي الـ ـطـ ـلـ ـيـ ـع ــة ،ح ـيــث
مانشستر يونايتد x
أن ـ ـ ـفـ ـ ــق أغ ـ ـ ـنـ ـ ــى دوري
21:30
وستهام يونايتد
كـ ـ ــرة قـ ـ ــدم ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
 86.84م ـل ـي ــون يـ ــورو
فـ ــي فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت
ال ـش ـتــويــة ،وه ــو الــرقــم
األع ـل ــى ب ــن أف ـض ــل خ ـمــس ب ـطــوالت
في أوروبــا .ورغم ذلك ،لم تكن هناك
صـفـقــات ضـخـمــة ،إذ أت ـ ّـم مانشستر
يــونــايـتــد تـعــاقــده مــع الع ــب أتــاالنـتــا
أمــادو ديالو ،فيما اقتصرت غالبية
ال ـص ـف ـقــات ع ـلــى ش ـكــل اإلع ـ ـ ــارة مثل
قــدوم الالعب أوديـغــارد إلــى آرسنال
ّ
ليعوض انتقال مسعود أوزي ــل إلى
فنربخشة التركي.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ب ـ ــرزت أن ــدي ــة ال ـ ــدوري
اإليـ ـط ــال ــي ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ث ــان ــي أك ـثــر

أبرز مباريات
اليوم

األن ــدي ــة إنـفــاقــا فــي فـتــرة االنـتـقــاالت
الشتوية ،حيث أنفقت مــا مجموعه
ٌ
ترتيب الفت يدل
 77.68مليون يورو.
على إعــادة ظهور األنــديــة اإليطالية
الكبرى في أوروبا من حيث األداء.
ُي ّ
عد ناينغوالن من أبرز األسماء التي
بـقـيــت ف ــي «ج ـنــة ك ــرة الـ ـق ــدم» ،حيث
عــاد الالعب البلجيكي إلــى كالياري
مــرة أخــرى على سبيل اإلعــارة حتى
نهاية املوسم.
ّ
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ح ــل ــت أن ــدي ــة
ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا ال ـت ــي تـشـتـهــر بـعــدم
إنـ ـف ــاق م ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة ل ـل ـت ـعــاقــد مــع
العبني .مرة أخرى تكون فيها األندية
األملــانـيــة هــادئــة فــي فترة االنتقاالت
الشتوية ،حيث أنفقت  48.65مليون
ي ـ ـ ــورو فـ ـق ــط .ب ـ ـ ــرزت ص ـف ـق ــة ان ـت ـق ــال
املـجــري سوبوسالي مــن سالزبورغ
الـ ـنـ ـم ـ َـس ــوي إلـ ـ ــى الي ـ ـبـ ــزيـ ــك ،م ـقــابــل
تسديد قيمة الشرط الجزائي ّ
املقدرة
بنحو  20مليون يــورو ،وهي أفضل
صفقة حصلت في الدوري.
ّ
ح ــل الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي امل ـم ـتــاز في
امل ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ،ح ـيــث أن ـف ـقــت أنــديــة
الليغا  21.25مليون يــورو في فترة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة ،دون بـ ــروز
عـمــالـقــة ال ـ ــدوري بــرشـلــونــة وقـطـ َـبــي
مــدريــد (الــريــال وأتلتيكو) نظرًا إلى
ً
عــدم امتالكهما أم ــواال كافية للقيام
ب ــالـ ـتـ ـع ــاق ــدات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .وف ـ ـ ــي ظــل
سيطرة أتلتيكو مدريد على الدوري
ح ـت ــى اآلن ،مـ ــن املـ ـ ّ
ـرجـ ــح أن يـشـهـ ًـد
ً
السوق الصيفي عمال كبيرًا ،وخاصة
م ــن ط ــرف ريـ ــال م ــدري ــد وبــرشـلــونــة
للمنافسة محليًا وأوروب ـيــا املوسم
املقبل.
وق ــد احـتــل الـ ــدوري الـفــرنـســي املــركــز
األخير ،وهذه ليست مفاجأة .وربما
تعود أسباب هــذا التراجع الــى عدم
إجـ ـ ـ ــراء بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان أي
ُ
ت ـغ ـي ـي ــرات تـ ــذكـ ــر ،ب ــان ـت ـظ ــار امل ـ ــدرب
الجديد ماوريسيو بوكيتينو.
ّ
ش ــك ــل ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر أب ـ ـ ــرز خ ـب ــر فــي
سـ ـ ــوق االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ،وبـ ـشـ ـك ـ ٍـل عـ ــام،
كـ ــان ه ـن ــاك ن ـش ــاط الفـ ــت ف ــي س ــوق

عاد األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى عالم التدريب من ّبوابة باريس سان جيرمان (أ ف ب)

انتقاالت املدربني ،حيث إن انتقاالت
وتعيني املــدربــن في يناير /كانون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي كـ ــانـ ــت أك ـ ـثـ ــر نـ ـش ــاط ــا مــن
ان ـت ـقــاالت الــاع ـبــن أنـفـسـهــم .وع ــاد
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
إلى عالم التدريب من بوابة باريس
س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان .بــوك ـي ـت ـي ـنــو الـ ــذي
ـام ب ــدون عـمــل ،جاء
ظــل ألكـثــر مــن ع ـ ٍ
على رأس الـعــارضــة الفنية للنادي
الباريسي بعد إقالة املدرب األملاني
ـات
ت ــوم ــاس ت ــوخ ـي ــل إثـ ــر ت ـصــري ـحـ ٍ
أثــارت غضب ّ
القيمني على الـنــادي.

صرفت األندية
اإلنكليزية أكثر من
 86مليون يورو
في فصل الشتاء

مــن جهته ،شـ ّـد توخيل الــرحــال إلى
ّ
ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ ،ح ـيــث وج ــد ضــالـتــه
بـفــريــق تشيلسي ال ــذي أق ــال مــدربــه
السابق فــرانــك المـبــارد على خلفية
ّ
تردي النتائج.
قبل املدربني األملاني واألرجنتيني،
ّ
تولى املدرب املخضرم سام آالردايس
ق ـ ـيـ ــادة وسـ ـ ــت ب ــرومـ ـيـ ـت ــش أل ـب ـي ــون
بعد رحـيــل الـكــرواتــي بيليتش ،كما
ع ــاد امل ــدرب كــريـسـتـيــان غ ــروس إلــى
األضــواء بحصوله على مهمة إنقاذ
شالكه من الهبوط.

ه ـ ــو مـ ــوسـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاءات ،ح ـيــث
ال ت ـط ـل ـعــات مــرت ـف ـعــة م ــن أي ج ـهــة.
ـاد ي ـك ـمــن فــي
الـ ـه ــدف األب ـ ـ ــرز ل ـك ــل نـ ـ ـ ٍ
تقليص الـنـفـقــات إل ــى ال ـحــد األدن ــى
م ــع م ـح ــاول ــة ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى امل ــراك ــز
األولى .في ظل عدم البذخ خالل هذه
ّ
املرجح أن تقوم األندية
النافذة ،من
بالتعويض خـًـال النافذة الصيفية
ّ
املقبلة وخاصة بعد تسلمها جوائز
املسابقات وعوائد النقل التلفزيوني
وال ـت ـح ـ ّـرر م ــن ك ــورون ــا ،م ــع احـتـمــال
عودة الجماهير إلى املدرجات.

بريميرليغ

يورغن كلوب ...صاحب النفس «القصير»!
لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن ّيحتل نادي
ليفربول اإلنكليزي المركز الرابع في سلم الترتيب بعد
مرور  23جولة على انطالق بطولة "البريمييرليغ".
بطل الموسم الماضي وصاحب األرقام الكبيرة ،يبدو
هذا الموسم عاجزًا عن المنافسة على اللقب ،وهو
بات بحاجة إلى استعادة الثقة من أجل حجز مركز
مؤهل إلى دوري أوروبا الموسم المقبل
عـشــر ن ـقــاط تـفـصــل لـيـفــربــول عن
امل ـت ـص ــدر مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي مــع
مباراة مؤجلة لألخير .فارق كبير
يجعل "ال ــري ــدز" منطقيًا بعيدين
عــن ال ـص ــدارة ،وبــالـتــالــي إمكانية
االحـتـفــاظ بلقبهم ال ــذي جــاهــدوا
 30عامًا من أجل الفوز به .صحيح
أن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــريـ ــق عـ ــانـ ــى مــن
اإلصــابــات خــال الـفـتــرة املاضية،
وخــاصــة على املستوى الدفاعي،
إال أن مــا يحصل غـيــر مـبــرر على
اإلطالق.
ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن األس ـب ــاب الـتــي
أدت الــى تراجع مستوى ليفربول
ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل ،أولـ ـه ــا عـ ــدم وج ــود
ال ـح ــاف ــز لـ ــدى ال ــاع ـب ــن ،وآخ ــره ــا
اإلصابات.
الع ـب ــو ل ـي ـفــربــول ح ـق ـقــوا املــوســم
امل ــاض ــي ك ــل شـ ـ ــيء ،ف ـب ـعــد ال ـف ــوز
بـ ـ ـ ـ ــدوري أبـ ـ ـط ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـقــق
الـفــريــق لـقــب الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
وهــو ربـمــا مــا جعل الــاعـبــن من
دون ح ــاف ــز هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،فـهـبــط
مستواهم بطريقة مفاجئة ،وبات
الفريق بحاجة الــى دم ــاء جديدة
ت ـ ـكـ ــون ل ــديـ ـه ــا الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ب ــالـ ـف ــوز
وتحقيق األلـقــاب .السبب الثاني
هـ ــو ال ـث ـق ــة الـ ـ ــزائـ ـ ــدة ع ـن ــد بـعــض
ال ـع ـنــاصــر ف ــي ال ـف ــري ــق ،وخــاصــة
صغار السن الذين قدموا مستوى
جـيـدًا املــوســم املــاضــي .الظهيران
روب ـي ــرت ـس ــون وآرنـ ــولـ ــد تــراج ـعــا
كثيرًا عــن املــوســم املــاضــي ،وهما
ب ــا ش ــك يــرتـكـبــان األخ ـط ــاء الـتــي
تـجـعــل األن ــدي ــة امل ـنــاف ـســة تسجل
ف ــي م ــرم ــى ل ـي ـفــربــول ال ـع ــدي ــد من
األه ـ ــداف ،وآخ ــره ــا خ ــال امل ـبــاراة
"الفضيحة" أمام مانشستر سيتي
املـتـصــدر ،وال ـتــي انـتـهــت بنتيجة
( )1 - 4مل ـص ـل ـحــة ن ـ ـ ــادي مــدي ـنــة
مانشستر.
بعض املحللني واملتابعني ّ
يحملون
امل ـ ـ ـ ــدرب األمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن ك ـل ــوب
مسؤولية مباشرة وأساسية عما
يجري للفريق هــذا املــوســم .كلوب
ال ـ ــذي بـ ــرز تــدري ـب ـيــا م ــع بــروس ـيــا

دورت ـمــونــد األمل ــان ــي ،يـبــدو عــاجـزًا
عــن صـنــاعــة املـعـجــزة ه ــذا املــوســم
وقيادة الفريق لأللقاب ،إال أن عدم
ً
احـتــالــه مــرك ـزًا مــؤهــا ال ــى دوري
أبطال أوروبا سيكون كارثيًا على
املدرب والفريق معًا.
كـلــوب يبني نــاديــا مــن الصفر ،إال
أنه يبدو غير قادر على االستمرار
بــالـعـنــاصــر ذات ـه ــا لـفـتــرة طــويـلــة،
وه ـ ــذه ن ـق ـطــة ض ـغــف ك ـب ـيــرة لــدى
املدرب.
كلوب غير قادر على حل الخالفات
بــن النجم املـصــري محمد صالح
وزميله السينغالي ساديو مانيه،
وهــو األم ــر ال ــذي سيدفع احدهما
إلى الخروج في نهاية املوسم من
قلعة "انفيلد" ،وبالتأكيد هــذا أمر
سيترك فراغًا كبيرًا.

ص ـح ـيــح أن ك ـل ــوب ط ــال ــب ب ـشــراء
العـ ـب ــن خ ـ ــال فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت
الشتوية ،وهو ما حصل أخيرًا ،إال
أنــه فــي الــوقــت ذاتــه لــم يــن عندما
كــان قــادرًا خــال املواسم املاضية،
وح ــن فـتـحــت أم ــام ــه ال ـخــزائــن لم
ينب دكة بدالء مميزة .كلوب تعاقد
ِ
مع مينامينو من سالزبورغ ،ولم
يـسـتـفــد مـنــه لـيــذهــب عـلــى سبيل
اإلعـ ـ ـ ــارة أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وه ـ ــو بــال ـتــأك ـيــد
لـ ــم ي ـن ـج ــح فـ ــي ض ـب ــط إي ـ ـقـ ــاع كــل
مــن روبــرت ـســون وأرن ــول ــد ،اللذين
ش ـعــرا ســريـعــا بــأنـهـمــا مــن نجوم
الفريق وفوق النقد .كما أن كلوب
لـ ــم ي ــوظ ــف ش ــاكـ ـي ــري ك ـم ــا يـجــب
داخ ــل امل ـن ـظــومــة ،وجـعـلــه يجلس
فترات طويلة على مقاعد البدالء.
وإضافة الى ذلك بعض التعاقدات
كجويل ماتيب لم تكن باملستوى
املطلوب ،والسماح برحيل لوفرين
كان متسرعًا.
ك ـلــوب م ــدرب ج ـي ـدًا ج ـدًا بــا شــك،
لكنه ارتـكــب الـعــديــد مــن األخـطــاء،
وحتى عندما حقق دوري األبطال
ول ـق ــب ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي كــانــت
معظم األندية في إنكلترا وأوروبا
تعاني على أكثر من مستوى.
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة س ـت ـظ ـه ــر كـيــف
ي ـت ـع ــام ــل ك ـ ـلـ ــوب ،والـ ـنـ ـت ــائ ــج هــي
الـحـكــم فــي الـنـهــايــة لـنـجــاح فريق
ومدرب من عدمه.

ّ
يتحمل كلوب جزءًا كبيرًا من نتائج الفريق المتراجعة (ا ف ب)
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فورموال 1
هاميلتون يريح ّأعصاب
مرسيدس ...ويجدد
أعـلــن فــريــق مــرسـيــدس أمــس االثـنــن أن سائقه
الـبــريـطــانــي لــويــس هاميلتون بـطـ ّـل الـعــالــم سبع
مرات في سباقات الفورموال  1وقع عقدًا جديدًا
مل ــوس ــم  .2021وس ـي ـضــع ال ـت ـمــديــد ال ـ ــذي طــال
انتظاره ،هاميلتون ( 36عامًا) على طريق اللقب
الثامن فــي مسيرته االحترافية حيث سينفرد
فــي ح ــال تحقيقه ه ــذا املــوســم امل ـقــرر انـطــاقــه
ف ــي  28آذار /مـ ــارس املـقـبــل ب ـجــائــزة الـبـحــريــن
الكبرى ،بالرقم القياسي العاملي في عدد األلقاب
في الفورموال  1والــذي يتقاسمه مع األسطورة
األملاني ميكايل شوماخر .وقال الفريق في بيان،
«يـسـ ّـر فريق مرسيدس  -أي إم جــي بتروناس
للفورموال  1أن يعلن أن بطل العالم للصانعني
وبطل العالم للسائقني سيستمران معًا في عام
 .»2021وك ــان عـقــد هــامـيـلـتــون مــع مــرسـيــدس
قــد انتهى فــي نهاية املــوســم املــاضــي فــي كانون
األول /ديسمبر املــاضــي .لكن بعد أسابيع عدة
من املفاوضات مع مرسيدس ،حسم مستقبله
أخيرًا ،رغم أن الطرفني اتفقا على سنة إضافية
واحــدة فقط .على الــرغــم مــن التأخير ،أصـ ّـر كل
من السائق والصانع األملاني دائمًا على أن األمر
يتعلق بموعد االتفاق على عقد جديد وليس ما
إذا كان سيتم االتفاق عليه.
وأكـ ــد هــامـيـلـتــون أن ــه «مـتـحـمــس» ل ـبــدء املــوســم
التاسع مع مرسيدس ،وقــال «لقد حقق فريقنا
أشـ ـي ــاء م ــذه ـل ــة م ـع ــا ون ـت ـط ـلــع إلـ ــى ال ـب ـن ــاء عـلــى
نجاحنا بشكل أكبر ،بينما نتطلع باستمرار إلى
التحسني ،سواء داخل الحلبة أو خارجها».
وأضاف «أنا مصمم بنفس القدر على مواصلة
الرحلة التي بدأناها لجعل رياضة السيارات أكثر
تنوعًا لألجيال القادمة وأنا ّ
ممنت ألن مرسيدس
كانت تدعم بشدة دعوتي ملعالجة هذه القضية».
وتابع «أنا فخور بأن أقول إننا نبذل هذا الجهد
أبعد من ذلك هذا العام من خالل إطالق مؤسسة
مكرسة للتنوع العرقي والشمول في الرياضة».
وأص ـ ـبـ ــح س ــائ ــق م ــرسـ ـي ــدس مـ ــؤي ـ ـدًا صــري ـحــا
لـلـمـســاواة والـتـنــوع الـعــرقــي والـبـيـئــة ،حـيــث أدلــى
بعدة تصريحات صريحة حول حقوق اإلنسان
والعنصرية.
ركــع هاميلتون بصحبة بعض السائقني على
رك ـبــة واحـ ــدة تـضــامـنــا مــع حــركــة «ب ــاك اليـفــز
مــاتــر» الـتــي اكتسبت زخـمــا بعد مقتل املــواطــن
األم ـيــركــي صــاحــب االصـ ــول االفــري ـق ـيــة ج ــورج
فـلــويــد عـلــى يــد رج ــل شــرطــي فــي مينيابوليس
فــي أي ــار /مــايــو الـفــائــت .وق ــال مــديــر مرسيدس
النمسوي توتو وولــف «لقد كنا دائمًا متوافقني
م ــع ل ــوي ــس بــأن ـنــا سـنـسـتـمــر ،ل ـكــن الـ ـع ــام ال ــذي
شهدناه فــي  2020وغير املعتاد جـدًا يعني أن
األمر استغرق بعض الوقت إلنهاء العملية» ،في
إشارة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا.
وأضــاف وولــف الــذي ّأيــد أيضًا حملة هاميلتون
لتحقيق أكبر قدر من التنوع العرقي في الرياضة،
إن ال ـس ـجــل الـتـنــافـســي لـلـبــريـطــانــي يـعـتـبــر من
«أفضل ما شهده عالم الرياضة على اإلطالق».

طوكيو 2020

ّ
الشكوك مستمرة حول إقامة األولمبياد

بدأت ّاللجنة
مة
المنظ ّ
لأللعاب بسن
قواعد جديدة
للمشاركين
(أ ف ب)

ّ
ّ
ينفك منظمو دورة األلعاب األوملبية
ال
في طوكيو واللجنة األوملبية الدولية
عــن إط ــاق الــوعــود بــأن إقــامــة الحدث
«آم ـ ـنـ ــة» ال ـص ـي ــف امل ـق ـب ــل رغـ ــم تـفـشــي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،لـكــن خ ـب ــراء صحة
يابانيني وأجــانــب مــا زال ــوا يشككون
باملسألة.
يـ ـق ــول املـ ـخـ ـت ــص أتـ ـس ــو ه ـ ــام ـ ــادا مــن
ج ــام ـع ــة الـ ـط ــب فـ ــي ط ــوك ـي ــو ل ــوك ــال ــة
«ف ــران ــس بـ ــرس» إن ــه «ح ـتــى م ــن دون
جائحة فيروس كورونا ،فإن األلعاب
األومل ـب ـيــة ،كتجمع جـمــاهـيــري ،تــروج
لكل أنواع األمراض املعدية».
وبــدأت اللجنة املنظمة لأللعاب بسن
ق ــواع ــد ج ــدي ــدة لـلـمـشــاركــن .سيكون
ه ـ ـنـ ــاك فـ ـح ــص طـ ـب ــي قـ ـب ــل الـ ــوصـ ــول

إل ــى ال ـي ــاب ــان ،وف ـح ــوص دوري ـ ــة عند
الـ ــوصـ ــول ،إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـي ــود أخ ــرى
وتـتـ ّـبــع عمليات االخ ـتــاط وإج ــراءات
حيال اإلقامة في القرية األوملبية.
ي ـش ـي ــر امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون األومل ـ ـب ـ ـيـ ــون إل ــى
ن ـجــاح أحـ ــداث ريــاض ـيــة أخـ ــرى خــال
ت ـف ـشــي الـ ــوبـ ــاء ،ل ـكــن خـ ـب ــراء الـصـحــة
ّ
يردون بالقول إن األوملبياد كبير على
نـطــاق ال مثيل ل ــه ،إذ يـتــوقــع حضور
 11000رياضي من أكثر من  200دولة
طوكيو.
في ّ
وي ـحــذر الـبــاحــث فــي الصحة العاملية
من جامعة ساوثمبتون في بريطانيا
مايكل هيد لفرانس بــرس مــن أنــه «ال
يمكن أن يكون هناك خطر أكبر».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه حـ ـت ــى ل ـ ــو ت ـ ــم ت ـل ـق ـيــح

تهديدات بالقتل للحكم اإلنكليزي مايك دين
الرياضيني مسبقًا «فـقــد تـكــون هناك
ـؤدي إل ــى مقاومة
مـتـغـيــرات معينة ت ـ ّ
مـعـيـنــة ل ـل ـق ــاح» .ويـ ـح ــذر ه ـيــد أيـضــا
من أن «اختالط األشخاص من بلدان
م ـخ ـت ـل ـفــة ل ــن يـ ـ ــؤدي إال إل ـ ــى ت ـســريــع
ّ
متحورات جديدة».
احتمالية ظهور
ويـ ـق ــول أسـ ـت ــاذ ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة فــي
ج ــام ـع ــة «ال ت ـ ـ ــروب» ف ــي أوس ـت ــرال ـي ــا
حسن فالي إن «كل ما يمكن القيام به
للحد من املخاطر تم فعله ( )...لكن ال
يمكنك تقليل املخاطر بشكل كامل».
ّ
ويلخص فالي األمــر بالقول إنــه «إذا
نـ ـظ ــرت إل ـ ــى األمـ ـ ــور م ــن وجـ ـه ــة نـظــر
الصحة الـعـ ّـامــة» ،فــإن تنظيم األلعاب
األوملبية يمثل «كل شيء ال نريد رؤيته
اآلن» .وي ـن ـت ـظــر م ـن ـظ ـمــو األومل ـب ـي ــاد

الربيع التخاذ قــرارات شائكة معينة،
ال س ـي ـمــا ق ـ ــرار ت ـق ـي ـيــد أو ح ـت ــى مـنــع
حضور الجماهير في املالعب.
وقـ ــال ه ــام ــادا إن ــه «م ــن غ ـيــر املـعـقــول
الـ ـسـ ـم ــاح ب ــدخ ــول م ـش ـج ـعــن م ــن كــل
أنحاء العالم» .ويعتقد هيد أيضًا أن
عدد املشجعني يجب أن يكون محدودًا
قدر اإلمكان ،لكن ذلك «لن يقضي على
ّ
املخاطر بل سيقللها».
وأدى طرح اللقاحات في أنحاء العالم
إل ــى زي ــادة اآلم ــال فــي إقــامــة األل ـعــاب،
إذ أعـلـنــت بـعــض الـ ــدول أن ـهــا تخطط
ل ـت ـط ـع ـيــم ريــاض ـي ـي ـهــا ق ـب ــل ال ـص ـيــف،
فــي حــن أن اللجنة األوملـبـيــة الدولية
واليابان لم تجعال من التلقيح شرطًا
أساسيًا للمشاركة في دورة األلعاب.

ّ
تقدم الحكم مايك دين ببالغ إلى الشرطة بعدما تلقت
عائلته تهديدات بالقتل إثر إشهاره بطاقتني حمراوين
في مباراتني مختلفتني في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم
أثارتا الجدل األسبوع املاضي .وتعرض دين النتقادات
عقب طرده مدافع ساوثمبتون البولندي يان بيدناريك
أمام مانشستر يونايتد الثالثاء املاضي ،والعب وسط
وس ــت ه ــام ال ـك ــروات ــي ت ــوم ــاس ســوتـشـيــك ف ــي م ـبــاراة
فولهام السبت .وقد ألغي قرارا الطرد بعد االستئناف.
وذكرت تقارير صحافية أن دين طلب إعفاءه من إدارة
مباراة نهاية األسبوع املقبل ،علمًا بأنه سيدير مباراة
ال ــدور الـخــامــس مــن ك ــأس إنـكـلـتــرا بــن ليستر سيتي
وبرايتون غدًا األربعاء .ودعم مايك رايلي املدير اإلداري
لشركة «بروفيشيونال غايم ماتش أوفشلز ليميتد»،
قــرار ديــن بإخطار الشرطة .وقــال رايلي «إن تهديدات

وانتهاكات مماثلة غير مقبولة بتاتًا ،ونحن نؤيد تمامًا
قــرار مايك (دي ــن) بــإبــاغ الشرطة بهذه الرسائل التي
تلقتها عائلته».
أض ــاف إن ــه «ال ينبغي أن يـكــون أح ــد ضحية رســائــل
بغيضة مماثلة .اإلساءة عبر اإلنترنت غير مقبولة في
أي مجال مــن مـجــاالت الـحـيــاة ،وهـنــاك حاجة إلــى بذل
املزيد من الجهود ملعالجة املشكلة».
وطــرد بيدناريك بعد عرقلة العــب يونايتد الفرنسي
أنتوني مارسيال ،في املباراة التي فاز بها فريق األخير
-9صـفــر عـلــى ضيفه فــي املــرحـلــة الـثــانـيــة والعشرين
مــن الـ ــدوري .وبـقــي دي ــن عـلــى ق ــراره بـعــد دعــوتــه إلــى
التحقق من الخطأ عبر تقنية حكم الفيديو املساعد
(فــي إيــه آر) .وط ــرد ديــن سوتشيك لـضــربــه بمرفقه
الصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل غير متعمد

في املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بني الفريقني
السبت .وقــرر الحكم أن التدخل يستدعي الطرد بعد
اللجوء إلــى «فــي إيــه آر» أيـضــا .واعتبر االسكتلندي
ديفيد مويس مدرب وست هام أنه يشعر «بخيبة أمل
من كــرة القدم بشكل عــام» بعد طــرد سوتشيك .ولم
يتأثر مويس برد فعل ميتروفيتش الذي سقط أرضًا
واضعًا يديه على وجهه ،لكنه قال إن الحكام بحاجة
إلــى أن يكونوا أقــوى في اتخاذ الـقــرار .وقــال أمــس إن
«كــل العــب لــديــه مسؤولية الـقـيــام بــالـشــيء الصحيح،
لكن املسؤولني يعطون الالعبني فرصة تحقيق النجاح
من خالل أفعالهم».
وأضاف إن «األشخاص الوحيدين الذين يمكنهم إيقاف
ذلك هم املسؤولون .ال أحد غيرهم يستطيع التغيير .إذا
كان الالعبون سيفعلون ذلك ،فيجب أن يتغير األمر».
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ورد كاسوحة *
ـع خـ ـ ـ ـ ـ ــروج «ال ـ ـ ـتـ ـ ــرام ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة» م ـ ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد
مـــ ّ
م ــؤقـ ـت ــا ،ع ـل ــى وق ـ ــع مــاح ـق ـت ـهــا ال ـقــانــون ـيــة
وم ـح ــاوالت»ح ـظ ــره ــا» ،حـتــى ك ــإط ــار للعمل
ال ـس ـيــاســي أو الـتـنـظـيـمــي خـ ــارج املـ ّ
ـؤس ـســة،
ُّ
ي ـبــدأ امل ـش ـهــدان الــداخ ـلــي وال ــدول ــي بالتغير
تــدري ـج ـيــا .األول ــوي ــات ب ــن اإلدارتـ ـ ــن ليست
مـخـتـلـفــة ف ـق ــط ،ب ــل مـتـ ّنــاقـضــة ج ــذري ــا ،وإن
كـ ــان األداء ل ـج ـهــة املـ ـل ــف ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ّ
يحمل رمــزيــة االسـتـمــراريــة ،على اعـتـبــار أن
املشهد الدولي لم يعد كما كان قبيل مغادرة
ـاراك أوبـ ــامـ ــا امل ـن ـصــب،
ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق ب ـ ـ ـ َّ
ف ــي ع ــام  .2016فـمــا حــقـقــه الــرئ ـ ّيــس دونــالــد
تــرامــب ،منذ ذلــك الحني ،في ملفات أساسية
مثل الـحــرب التجارية مــع الـصــن وتضييق
الـخـنــاق عـلــى إي ــران بــالـحـصــار والـعـقــوبــات،
ّ
ّ
باملؤسسة إنجازًا
الخاصة
ُيعتبر باملعايير
ّ
يتعي عدم التفريط فيه ،بحيث تكون ُاإلدارة
الديمقراطية له بمثابة استمرارية ملا أنجز،
ّ
تصادمية
وبنهج أقل
ولكن بأدوات مختلفة،
ٍ
ّ
بكثير ،عنوانه :العودة إلى سياسة «التدخل
اإلنساني».

بعد العودة من أملانيا ،بمثابة تلويح ملوسكو
بالعودة إلى السياسة التي ّ
عبر عنها بايدن
ّ
في اتصاله ،والتي كانت متبعة قبل مجيء
إدارة تــرامــب إلــى الحكمُ .
ستثنى مــن هذا
وي
ّ
املنهج املـتـشـ ِّـدد ،اإلنـجــاز الــذي تحقق أخيرًا
بتمديد معاهد ّ
الحد من األسلحة الهجومية
ّ
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة «سـ ـت ــارت  ،»3ألن الـتـمــديــد
هنا يدخل في إطــار الحفاظ على االستقرار
االسـتــراتـيـجــي فــي الـعــالــم ،وه ــو أم ـ ٌـر يحظى
ب ــإج ـم ــاع دول ـ ـ ــي ،ح ـت ــى ب ــن أش ـ ـ ّـد ال ـخ ـصــوم
ا ّلـسـيــاسـيــن .وأهـمـيـتــه بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
أنــه يأتي عقب انسحاب اإلدارة السابقة من
ّ
م ـعــاهــدتــن أخ ــري ــن ل ـل ـحـ ّـد م ــن ال ـت ـســلــح ،ما
يـضـفــي قـيـمــة أك ـبــر عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى هــذه
املـعــاهــدة ،ولــو فــي سـيــاق اش ـتــداد التصعيد
ّ
ب ــن ال ـجــان ـبــن .وال ـح ــال أن ه ــذا االن ـس ـحــاب
الترامبي لم يكن يحمل مالمح عداء منهجي
ل ـل ــروس ،كـمــا يـفـعــل الــدي ـم ـقــراط ـيــون حــالـيــا،
ب ـق ــدر م ــا ك ــان ي ـعـ ّـبــر ع ــن م ـعــارض ـتــه للنهج
ِّ
املتعدد األطــراف في إدارة العالقات الدولية،
ّ
إذا ل ــم ي ـك ــن يـ ـص ــب ،م ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ،فــي
مصلحة الــواليــات املتحدة .الصقورية التي

نشهدها حاليًا فــي السياسة الديمقراطية
ت ـجــاه روس ـي ــا ،سـتـنـعـكــس ب ــال ـض ــرورة على
مـســارح ال ـصــراع الـتــي تشهد ربــط ن ــزاع بني
الـطــرفــن ،س ـ ً
ـواء فــي مناطق النفوذ الروسي
داخل القوقاز ودول البلقان ،وخصوصًا في
أوكرانيا وبيالروسيا ،وحتى في نزاعات ال
ً
وجــود فيها ٍّ
ألي مــن الطرفني مـبــاشــرة ،مثل
ً
قره باخ ،أو أبعد قليال ،حيث الوجود الروسي
ً
في سوريا مثال ،والــذي تشهد التسوية فيه
جمودًا منذ سنوات ،بسبب استنفاد أدوات
ّ
ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ،وآخ ــره ــا م ـس ــارا آسـتــانــا
َ
وسوتشي .بهذا املعنى ،ستحصل مقايضة
معاكسة لتلك الـتــي اعتمدها تــرامــب ،فبدل
ِ
ال ـت ـشـ ّـدد مــع ال ـصــن وإيـ ــران لــرفــع الـثـمــن مع
ال ـ ــروس ،سـتـكــون املــواج ـهــة م ــع روس ـي ــا هي
املــدخــل لـجـعــل اح ـت ــواء ال ـصــن وإي ـ ــران ،عبر
سياسة ّ
القوة الناعمة ،أكثر سهولة وقابلية
ُّ
للتحقق.

ّ
العودة إلى سياسة «التدخل اإلنساني»

ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ــع الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ــار
ّ
«األطـ ـلـ ـس ــي» ،ث ـ ّـم ــة تـ ـح ـ ّـوالت أي ـض ــا ،ال تـقــل

أه ـم ـيــة ع ــن ت ـلــك ال ـت ــي تـشـهــدهــا نـظـيــرتـهــا،
ّ
التحول ،كما في
مع الخصوم .املدخل لهذا
املـنـهــج ال ـســابــق ،ه ــو ال ـتــراجــع ع ــن سياسة
املـصـلـحــةّ امل ـبــاشــرة الـتــي اعـتـمــدهــا تــرامـ ّـب،
وال ـتــي فــضــل مــن خــالـهــا أن يـكــون الـتــدخــل
اإلمـ ـب ــري ــال ــي لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة ملـصـلـحــة
الـحـلـفــاء بـ ــدون أق ـن ـعــة ،أي ف ــي ال ـ ــدول الـتــي
تقع على عاتق الواليات املتحدة حمايتها،
عبر الـقــواعــد العسكرية ،البحرية والـبـ ّـريــة.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،وخ ــاف ــا
للسياسات األمـيــركـيــة املتعاقبة جميعها،
ّ
فإن الحماية ال يجب أن تكون مكلفة ،ويجب
ّ
أن ت ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة الـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
ً
ـرة ،عـبــر تحصيل الـثـمــن ف ــورًا ،س ـ ً
ـواء
م ـبــاشـ
ع ـب ــر دفـ ــوعـ ــات ن ـق ــدي ــة مل ـص ـل ـحــة ال ـخــزي ـنــة
األميركية كما حصل مع السعودية ،أو من
خــال مقايضة الحماية باتفاقات إقليمية
تضمن لـهــذه ال ـ ًـدول ليس فقط «اسـتـقــرارًا»
ومـ ـن ــاف ـ َـع م ـ ــادي ـ ــة ع ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـب ـع ـي ــد ،بــل
ّ
أيضًا مظلة حماية بديلة ،فــي حــال انقالب
ُّ
اإلدارة ال ـجــديــدة عـلــى مــا ات ـفــق عـلـيــه .هــذه
الفلسفة التي تقف خلف اتفاقات التطبيع

ّ
التشدد تجاه روسيا

ّ
لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ــا يـ ـنـ ـطـ ـب ــق عـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ــذيـ ـ ــن امل ـ ـلـ ــفـ ــن
االس ـت ــرا ّت ـي ـج ـي ــن ،ال ي ـن ـس ـحــب ب ــال ـض ــرورة
على مـلــفــات أخ ــرى فــي السياسة الخارجية
ّ
ال تـقــل أهمية عنهما ،وعـلــى رأسـهــا العالقة
م ــع روس ـي ــا .فـهـنــا األول ــوي ــة ،ب ـخــاف منهج
ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي الـ ـتـ ـ ّع ــام ــل م ـ ــع مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،هــي
لـلـتـشـ ّـدد فــي امل ـلــفــات الـتــي تعتبر إدارة ّجو
ب ــاي ّــدن ،وم ــن ورائ ـه ــا ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ،أنـهــا
تـمــثــل عـبــر املـقــاربــة الــروسـيــة املـعـتـ َـمــدة لها،
تـهــديـدًا استراتيجيًا للمصلحة األمـيــركـيــة.
وهــو مــا عـ ّـبــر عنه بــايــدن ،بـصــراحــة ،فــي ّأول
ات ـصــال هــاتـفــي ،عـقــب تـنـصـيـبــه ،بـيـنــه وبــن
ّ
الرئيس الــروســي فالديمير بــوتــن .فقد أكــد
ُّ
فــي االت ـصــال ،وبلهجة ال تخلو مــن تصلب،
ّ
أن الـتــراجــع أمــام «عــدوانـيــة روسـيــا» لــم يعد
ّ
مـمـكـنــا ،وأن الـثـمــن ال ــذي سـتــدفـعــه موسكو
َ
لقاء سلوكها سيكون مرتفعًا .ويمكن اعتبار
ت ـح ــري ــك ق ـض ـيــة امل ـ ـعـ ــارض الـ ــروسـ ــي ال ـب ــارز
أل ـي ـك ـس ــي ن ــاف ــال ـن ــي ،ع ـق ــب ت ـن ـص ـيــب ب ــاي ــدن
ً
م ـب ــاش ــرة ،وم ــا َصـ ـ َـدر ع ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وأوروب ــا من مواقف إثــر توقيفه في روسيا،

ال ـعــرب ـيــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،ب ــرع ــاي ــة أم ـيــرك ـيــة،
ه ــي أوّلـ ـ ــى ض ـح ــاي ــا ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى س ـيــاســة
«ال ـتــدخــل اإلن ـســانــي» ،وال ـتــي كــانــت املــدخــل
سابقًا لغزو العراق ،وحتى لتسريع عملية
دعم
انهيار اإلقليم في ما بعد ،تحت شعار ّ
االحتجاجات العربية .وكما حصل التدخل
س ــاب ـق ــا ب ـح ـ ّـجــة ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــوب م ــن قـمــع
األن ـظ ـمــة ،سيحصل حــالـيــا بــذريـعــة إيـقــاف
ال ـحــروب على الـشـعــوب نفسها ،ولـكــن هذه
ّ
املرة بوجهة مختلفة تستهدف تقليم أظفار
ََ
املــلـك ـيــات ا ّل ـتــي لــم تـمـ ّـسـهــا املــوجــة السابقة
م ــن «ال ـت ــدخ ــل اإلن ـس ــان ــي» .الــديـمـقــراطـيــون
ّ
يـعـتـ ّبــرون أن ه ــذا الـشـكــل غـيــر امل ـبــاشــر من
التدخل ،والذي سينهي حاليًا حرب اليمن،
ّ
ويحد من نفوذ السعودية في اإلقليم ،يخدم
املصلحة األميركية أكثر بكثير مــن املنهج
ً
السابق الذي اعتمده ترامبّ ،
وأدى فضال عن
ّ
استمرار املجزرة في اليمن  -على اعتبار أن
ّ
تضرر النفوذ
الرجل لم يبدأها كالعادة  -إلى
األميركي في الخليج واملنطقة عمومًا ،عبر
حــرمــانــه مــن خ ـيــارات ال ـقـ ّـوة الـنــاعـمــة .إنهاء
الـ ـح ــرب ،ح ـتــى ل ــو اس ـت ـغــرق وق ـت ــا ،سيضع
َ
حـ ّـدًا للربط بني التطبيع وحماية امللكيات،
ّ
اق ـت ـص ــادي ــا وأم ـن ـي ــا ،ألن ن ـف ــوذ ال ـس ـعــوديــة
سـيـكــون قــد ت ـضـ َّـرر كـثـيـرًا بـعــد ال ـخــروج من
ُ
ست َ
جبر امللكيات التي تدور
اليمن ،وبالتالي
السعودي على مراجعة
الفلك
جميعها في
َ َ
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــي أف ــض ــت إلـ ــى ال ــرب ــط بني
مصيرها ومصير إدارة ،ال ِّ
تعبر سياساتها
ٍ
ع ــن مـصــالــح ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى امل ــدى
البعيد.

عقبة االنقسام في الداخل

ّ
ّ
فــي كــل هــذه السياسات ،والـتــي تمثل عمقًا
فـعـلـيــا لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،نشهد
ع ــودة ُمـبـ َـرمــة و»نـهــائـيــة» عــن «الـتــرامـبـ ّيــة»،
ً
سواء في السياسة أو في االقتصاد .امللف ّات
السياسية بــدأت تظهر بسرعة أكـبــر ،ألنها
تشي فــورًا بسياسات اإلدارة الجديدة على
الصعيد الــدولــي ،وخصوصًا لجهة طمأنة
الحلفاء الــذيــن تـضـ ّـرروا كثيرًا ّمــن انعزالية
ت ـ ــرام ـ ــب ،وانـ ـكـ ـف ــائ ــه عـ ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ّ امل ـع ـت ــاد
لحمايتهم والتنسيق معهم في امللفات التي
تعبر عــن املصلحة الـغــربـيــة ،عـمــومــا .ولكن
ح ـتــى ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،ب ـ ــدأت ت ـظ ـهــر مــامــح
ُ
لسياسة بــايــدن ،تنبئ أيضًا بالتراجع عن

(أ ف ب)

الحمائية التي ّ
ميزت عهد سلفه ،والتي دفع
الحلفاء أكثر من سواهم ثمنها ،على صعيد
ّ
ّ
املتعددة األطراف،
فض الشراكات التجارية
وااللتزام باملصلحة األميركية وحدها ،لجهة
حـمــايــة ال ـص ـنــاعــات األم ـيــرك ـيــة ،عـبــر فــرض
ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـلــى دول حـلـيـفــة مثل
ّ
الحد من تنافسيتها
أملانيا وفرنسا ،بغية
تـ ّجــاريــا .املــراسـيــم التنفيذية الـعــديــدة التي
ّ
تصب
وقعها بــايــدن منذ تنصيبه رئيسًا،
في هذا االتجاه ،وخصوصًا لناحية العودة
إلى اتفاقية باريس للمناخ ،كإطار ملعاودة
االنـخــراط األميركي في السياسات البيئية
ال ـعــامل ـيــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ب ــال ـح ـ ّـد م ــن االح ـت ـبــاس
الحراري .هذا امللمح لسياسة الديمقراطيني،
وال ـ ــذي سـيـتـبـلــور أك ـث ــر م ــع ات ـض ــاح جـ ّـديــة
اإلدارة فــي الـحـ ّـد مــن االعـتـمــاد على الــوقــود
األحفوري في إنتاج الطاقة وتصديرها ،هو
ٍّ
ّ
فعلي على املستوى الداخلي،
تحد
بمثابة
ّ
ّ
ألن اعتماده كسياسة عامة للديمقراطيني،
ّ
اقتصاديًا وبيئيًا ،سيزيد من حدة االنقسام
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ك ـ ــون ه ـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة هـ ــي أح ــد
األساسية في البالد .الفائض
مصادر الثروة ّ
الكبير الذي تحقق لالقتصاد األميركي في
عهد ترامب ،أتى من هذه الصناعة تحديدًا،
إل ــى جــانــب صـنــاعــات أخ ــرى ،مـثــل التعدين
ّ
والتكنولوجيا وسواهما ،والتخلي عنه من
ّ
دون وجــود بديل ،وفي ظل أزمــة اقتصادية
م ـس ـت ـ َم ـ ّـرة ،سـ ُـي ـف ـ ِقــد امل ــزي ــد م ــن األم ـيــرك ـيــن
وظائف َهم ،وخصوصًا في األوســاط العاملة
الـ ـت ــي ال َي ـع ـت ـبــر ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون أنـفـسـهــم
ً
م ـع ـن ـيــن ب ــال ــدف ــاع ع ــن م ـصــال ـح ـهــا ،أسـ ــوة
ب ـشــرائــح أخـ ــرى ،تـحـظــى بــأفـضـلـيــة لــديـهــم،
على خلفية انتمائها السياسي أو ميولها
الثقافية والـعــرقـيــة .االنـقـســام بـهــذا املعنى
ال يـقـتـصــر ع ـلــى امل ــوق ــف م ــن «ال ـتــرام ـب ـيــة»،
سياسيًا ،فمناصرو ترامب الذين اقتحموا
ّ
ّ
وتسببوا بكل هــذه الفوضى
«الكابيتول»،
السياسية ،قبيل تنصيب بايدن ،لم يفعلوا
ذلـ ـ ــك دفـ ــاعـ ــا عـ ــن تـ ــرامـ ــب فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل عــن
ّ
مـصــالـحـهــم الـطـبـقـيــة أ ّي ـض ــا ،ألن خـبــرتـهــم
مع الليبرالية التي يتبناها الديمقراطيون
ليست ّ
جيدة ،ولــن تقود ،في حــال تعايشوا
ّ
م ـع ـهــا مـ ـج ــددًا ،إل إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ان ـق ـســام
وإفقارها ،بدعوى استعادة
الطبقة العاملة،
ِ
ثمار العوملة ،التي أضاعها ترامب.
*كاتب سوري

ّ
ّ
واقع التعدد الديني في لبنان :نعمة أم نقمة؟
خليل عاصي *
ّ
التعدد الديني بشكل عام
اكتسب مــوضــوع
اه ـت ـمــامــا وم ـس ــاح ــة ك ـب ـيــريــن ع ـلــى مـسـتــوى
الــدارســن فــي الـعــالــم ،خصوصًا فــي العصر
ال ـحــديــث ،مل ــا ل ــه م ــن تــأثـيــر ف ــي بـنـيــة الـنـظــام
املـجـتـمـعــي وف ــي أس ــاس الـعـقــد االجـتـمــاعــي،
األمر الذي ينعكس تبلورًا في جوانب النظام
العام ّ
ألي دولة ،أكان على املستوى السياسي
أو االقتصادي أو االجتماعي أو األمني .ولكن
ّ
مــاذا نعني
بالتعدد الديني؟ هل هو القبول
بالتساوي بني األديــان وااللتقاء على بعض
ّ
الـقـ َـيــم الـســامـيــة فـحـســب؟ ال شــك فــي أن ذلــك
ّ ّ
مــن مــوجـبــات الـتـعـ ّـدد ول ــوازم ــه ،إل أن فكرة
ال ـت ـع ـ ّـدد كـمـفـهــوم ح ــدي ــث ،ت ـت ـعـ ّـدى ذل ــك إلــى
تـقـ ُّـبــل احـتـمــالـيــة وج ــود ط ــرق وسـبــل عــديــدة
تؤدي إلى الله أو حتى اآللهة ،وتقابلها فكرة
«اإلقـصــائـيــة» الـتــي يــرفــض أصـحــابـهــا ّ
تقبل
الــديــانــات األخ ــرى وقــد يصل بهم األم ــر إلى
تكفيرها.
ّ
إن الـتـعـ ّـدديــة ليست مـجـ ّـرد اش ـتــراك فــي قيم
ّ
م ـع ــي ـن ــة أو ات ـ ـفـ ــاق بـ ـش ــأن ب ـع ــض ال ـق ـضــايــا
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ك ــاالت ـف ــاق ع ـلــى قـيـمــة ال ـصــدق
ومـ ـس ــاع ــدة الـ ـفـ ـق ــراء أو ن ـب ــذ أفـ ـع ــال مـشـيـنــة
ّ
تتعدى ذلك إلى اعتماد حقائق
كالسرقة ،إنما
متعارضة ،وقبول معتقدات متباينة ُ بشأن
الـلــه وال ـخــاص .انـطــاقــا مــن ذل ــك ،سنحاول
ّ
في هذه املقالة املوجزة أن نسلط الضوء على
ّ
التعدد الديني في لبنان لنرى تموضعه
واقع
ّ
ّ
مما تقدم ،ولنرى إذا كان التعدد الديني في
لبنان نعمة يمكن استثمارها أم نقمة يجب
ّ
ّ
العمل على التخلص منها .علمًا بأن مقاربة
ّ
ـوع م ـثــل هـ ــذا ت ـحــتــم عـلـيـنــا م ـمــارســة
م ــوض ـ ٍ

ً
األركـيــولــوجـيــا والـحـفــر فــي املــاضــي وص ــوال
َ َّ
إلــى البنية األساسية التي تشكل منها هذا
ال ـن ـس ـيــج الـ ـتـ ـع ـ ّـددي ،ل ــرص ــد م ـك ــام ــن الـخـلــل
وشـ ـ ــرارات االن ــزي ــاح ــات وال ـت ـح ـ ّـوالت األول ــى
التي نتج عنها هذا الواقع .كما ُيفترض بنا
ّ
العودة إلى النصوص األصيلة واألصلية لكل
األديان ِّ
املكونة للوحة الفسيفساء اللبنانية،
ب ـه ــدف ت ـقـ ّـصــي املــؤت ـلــف وامل ـخ ـت ـلــف بـيـنـهــا،
وبالتالي فإننا نجد أنفسنا أمــام اإلشكالية
التالية :هل ّ
لتعايش وانصهار
ثمة إمكانية
ٍ
ف ــي لـبـنــان تـحـمــل ّف ــي ذات ـه ــا قــابـلـيــة الـحـيــاة
ـت
واالسـ ـتـ ـم ــرار؟ أم أنـ ــه م ـج ـ ّـرد ِّت ـعــايــش نــابـ ٍ
ّ
والفخاخ،
على رمال
متحركة مليئة بالشراك ِ
ـاع حتى ينزلق إلى
ـ
ق
ـن
ـ
م
يخرج
أن
مــا يلبث
ٍ
استحالة
ـام
ـ
م
أ
ـون
ـ
ك
ـ
ن
ـي
ـ
ل
ـا
ـ
ت
ـ
ل
ـا
ـ
ب
و
ـق،
ـ
م
ـاع أع ـ
قـ ٍ
ّ
ّ
ّ
التعددية الدينية فيه؟ وبما أنه يتعذر
مكوث
ّ
ّ
والتوسع في مقالة مقتضبة
التعمق
علينا ّ
ك ـه ــذه ،فــإن ـنــا س ـنــدخــل م ـبــاشــرة ع ـلــى واق ــع
ّ
ّ
ّ
لنوصفه ونفككه ثم
التعدد الديني في لبنان
ّ
ً
ّ
نشخصه محددين مشاكله ومقترحني حلوال
تناسبه.
ّ
ّ
ّ
التعدد الديني في
إن الصورة الكل ّية لواقع
ّ
ّ
تبدو مهشمة ومـمــزقــة ،ولــو محصنا
لبنان ْ
ً
ّ
قليال وأنعمنا النظر مليًا ،لوجدنا أن ذلك
ال ي ـعــود إل ــى ع ــدم إمـكــانـيــة ت ـج ــاور األديـ ــان
وتداخلها وتعايشها ،وقد أكدت ذلك مواقف
وأحداث كثيرة؛ إنما يعود برأينا إلى سببني
أساسيني هما:
السبب األول :مصدره داخل ديني أو السلطة
الــديـنـيــة نـفـسـهــا ،إذ ال ب ـ ّـد م ــن الـتـمـيـيــز بني
ال ــدي ــن ومـ ــا ج ـ ــاءت ب ــه ال ـن ـص ــوص امل ـقـ ّـدســة
ُّ
والرسل ،وبني اإلكليروس أو السلطة الدينية
ّ
التي نصبت نفسها حريصة وحارسة على

الدين ،فكانت بغالبية أشكالها أكثر من أساء
إل ـي ــه ،م ـ ّـرة ب ـســوء الـتـفـسـيــر وال ـت ــأوي ــل وم ـ ّـرة
بسوء االستخدام ،ومـ ّـرات بتوظيفه للحفاظ
على املكتسبات ُالسلطوية ،من خالل اإلطباق
األيديولوجي املحكم على املجتمعات التي
يضمن لها ديمومتها .وهــذا مــا نــراه بشكل
واضح وجلي في لبنان ،حيث ّ
تحولت األديان
ّ
إلـ ــى م ـ ّ
ـؤس ـس ــات طــائ ـف ـيــة رس ـم ـي ــة ،مـهــمـتـهــا
النضال فــي سبيل تحصيل حقوق الطائفة
ّ
التعددية ،بدل أن تسعى
بحجة الحفاظ على
إلى االنصهار والذوبان في مواطنة أساسها
اإلنسان الــذي أكــدت جميع األديــان احترامه،
عـلــى اع ـت ـبــار أن ــه امل ـخ ـلــوق األس ـم ــى ف ــي هــذا
ً ّ
ً
ماء إل إذا اجتمع
الكون .فاملاء مثال ،ال يكون
فيه عنصرا األوكسيجني (شديد االشتعال)
واألي ـ ـ ــدروج ـُ ـ ــن (شـ ــديـ ــد االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار) ،وهـ ــذا
ّ
االج ـت ـ ّمــاع امل ــول ــد لـلـحـيــاة ،ال يمكن أن يقوم
ويتحقق بــأحــد عنصريه إنـمــا بالعنصرين
معًا على اختالف بنيتهما التكوينية .لذلك،
ّ
ف ــإن ال ـت ـعـ ّـدد الــديـنــي ال يـمـكــن أن ي ـقــوم على
ُ
ال ـت ـفــاوت ّوال ـت ـف ــاوق ف ــي الـ ــدور وامل ــوق ــع بني
األدي ــان ،إنما باشتراك جميع ّ
مكوناتها في
ّ
مبني على
حوار إنساني فكري كرونولوجي
ّ
حق االختالف ،تنتج عنه مقاربات وتوليفات
جــديــدة يمكن تسجيلها كـبــراءة اخـتــراع في
قائمة القيم اإلنسانية الحضارية.
السبب الثاني :التداخل بني السياسة والدين،
ّ
املتوحد»،
ويمكننا االستئناس هنا «بتدبير
تجربة ابن باجة األندلسي ،الذي وقع ضحية
لتداخل السلطة السياسية والسلطة الفقهية
ّ
معًا ،حيث رأى أن هاتني السلطتني غالبًا ما
تـكــون غايتهما ذات طبيعة عملية نفعية؛
وكثيرًا ما تتبادالن املصالح ،لتأثيرهما معًا

في األغلبية ،خصوصًا في لحظات الحرب،
والـحــاجــة إلــى امل ــال وال ــرج ــال .وهــي مصالح
أفــرزت جملة من اإلثباتات النظرية ،وأعطت
ّ
األولوية للتقليد على التجديد؛ وركزت على
الـفـضــائــل الـشـكـلـيــة ،ذات الـتــأثـيــر االنفعالي
ّ
ّ
العامة ،وبالتالي فإن املدن التي تحتوي
في
على مثل هــذه الخصائص تحمل فــي ذاتها
عـنــاصــر تــدمـيــرهــا .إذن ،فـلــو قـمـنــا بــإسـقــاط
اللبناني
رؤي ــة اب ــن ّ بــاجــة ه ــذه عـلــى ال ــواق ــع
ّ
لوجدنا أنــه يصيب فــي الصميم ويشخص
ك ـمــا ل ــو كـ ــان ي ـعــايــن الـ ــواقـ ــع ،إذ إن تــداخــل
ه ــات ــن ال ـس ـل ـط ـتــن أن ـت ــج ال ـن ـظ ــام ال ـطــائ ـفــي
ّ
ورسـخــه بحجة الــدفــاع عــن حقوق الطوائف
واألديان من خالل الدولة ،بينما لم يكن ذلك
فــي الـحـقـيـقــة إال ب ـنــاء س ــور شــاهــق لحماية
املواقع السلطوية (السياسية ،الدينية) التي
تستعمل الــديــن والطائفة لتحريض العامة
ّ
ّ
كــلـمــا دع ــت الـحــاجــة وكــلـمــا ش ـعــرت بتهديد
يلوح في األفق.
لبنان بما هو
في
الدينية
التعددية
إن واقع
عليه اآلن ،وانطالقًا من السببني ُامل ِّ
تقد َمني،
ي ـش ـك ــل ع ــائ ـق ــا ال ي ـم ـك ــن م ـع ــه ال ـ ــول ـ ــوج إل ــى
ِّ
الديمومة واالستقرار بل يؤكد البقاء في حال
من املراوحة املصحوبة باألزمات املتناسلة.
وبالتالي ،نحن أمام معضلة تحتاج إلى حل
ّ
ال ي ـكــون مــؤقـتــا ،إن ـمــا يـشــكــل أرض ـيــة صلبة
لـلـتـعــايــش ال ـقــائــم عـلــى ب ـنــاء الـثـقــة واح ـتــرام
وق ـبــول اآلخ ــر ،مهما ك ــان ه ــذا اآلخ ــر ومهما
ّ
ّ
ّ
كانت ديانته ،طاملا أن الجميع متفق على أن
الطريق إلى الله ّ
يمر عبر اإلنسان .فهل ذلك
ّ
الحالي،
ـه
ـ
ع
ـ
ق
ـوا
ـ
ب
لبنان
مثل
ممكن؟ إن بـلـدًا
ُ
ّ
ّ
ببناء مؤلف من سبع عشرة طبقة ،شيد
أشبه
ٍ
على أرض متهالكة ،كل طبقة فيه ٌ
حكر على

ّ
ّ
التعددية ليست
إن
ّ
مجرد اشتراك في قيم
ّ
معينة أو اتفاق بشأن بعض
القضايا االجتماعية

طائفة من طوائفه ،تعيش هاجس الحصار
والـقـلــق وتـسـعــى إل ــى الـسـيـطــرة عـلــى الـبـنــاء
ّ
كــلــه لـضـمــان أمـنـهــا ووج ــوده ــا .وق ــد أثبتت
التجارب جميعها في لبنان ،أكان في الحرب
أو السياسة ،استحالة تحقيق الغلبة لفريق
على آخــر أو إقـصــاء أي مـكـ ّـون مــن ّ
مكوناته،
ول ــو حـصــل ذل ــك فسيكون لـفـتــرة مــؤقـتــة ،لن
ُ
ّ
ت ـك ـتــب ل ـهــا ال ـح ـي ــاة ،ألن املـشـكـلــة تـكـمــن في
البنية الفكرية اللبنانية الـتــي راكـمــت على
الـتـبــايــن وال ـخــوف مــن اآلخ ــر ،وبــالـتــالــي فــإن
ّ
مدعوون إلى إنتاج صيغة
اللبنانيني جميعًا
ّ
جــديــدة انطالقًا مــن واقعهم الـتـعــددي ،تقوم
على الدولة املدنية التي تحترم خصوصية
ّ
وتنوعها وتحفظ لها ّ
حريتها طاملا
ّاألديــان
أن ـه ــا ال تـنـتـهــك حــريــة اآلخ ــري ــن ،ويـتـســاوى
فيها الجميع أمــام القانون وتكون املواطنة
ومطلبًا أساسيًا تنادي
فيها معيارًا وحيدًا
ّ
به األديان والطوائف كافة العتباره الضامن

ال ــوحـ ـي ــد لـ ــوجـ ــودهـ ــا ،وال ـ ـشـ ــريـ ــان ال ــوح ـي ــد
ّ
لــديـمــومـتـهــا .إن مـثــل ه ــذا ال ـ ُطــرح ،يستدعي
ّ
إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي م ـقــدمــات وأص ـ ــول الـنـظــام
القائم في لبنان واعتماد آليات مرنة لتحويله
تــدريـجـيــا م ــن ن ـظــام قــائــم عـلــى املـحـ َ
ـاصـصــة
الطائفية إلى نظام مدني مبني على الكفاءة
ّ
بالتعددية ويستفيد منها
واملواطنة ،يؤمن
ّ
ومستقرة.
إلنتاج صيغة مبتكرة لحياة آمنة
وهــذا االنـتـقــال محكوم بــالـضــرورة بــأن يبدأ
من حقل البيداغوجيا على مستويني ،األول:
تــربـيــة ال ـنــشء عـلــى املــواطـنــة واملــدنـيــة وحــق
االخـ ـت ــاف وال ـت ـع ـ ّـدد .وال ـث ــان ــي :ال ـع ـمــل على
ّ
إصـ ــاح ال ـق ـطــاع ال ـت ــرب ــوي بـتـنـقـيـتــه م ــن كــل
م ــا ه ــو طــائ ـفــي واالس ـت ـعــاضــة ع ـنــه ب ـمــا هو
ّ
وطـنــي وجــامــع .كــذلــك ،يتطلب وضــع قانون
جديد لــأحــزاب اللبنانية يضمن تجريدها
مــن الـثــوب الطائفي واملــذهـبــي .وحتى يكون
ذلك ممكنًا ،ال ّ
بد من اعتماد قانون انتخاب
جــديــد قــائــم عـلــى النسبية املطلقة والــدائــرة
ّ
ال ــواح ــدة والـبــرنــامــج الــوطـنــي ،ألن مــن شــأن
ّ
ذل ــك بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ال ـت ــوزع الــديـمــوغــرافــي
ال ـحــالــي ل ـل ـطــوائــف ،أن يـجـعــل م ــن االنـقـســام
اللبناني انقسامًا وطنيًا ال طائفيًا ودينيًا ،إذ
ّ
إن املسلم الــذي ينتمي إلى برنامج سياسي
ّ
معي يجد نفسه إلــى جانب املسيحي الــذي
يـ ّ
ـؤي ــد ب ــرن ــام ـج ــه ،وال ي ـع ـن ـيــه امل ـس ـل ــم ال ــذي
ينتمي إلى برنامج آخر يعارضه .وبالتالي،
ّ
التعددية الدينية فــي الواقع
يمكن توظيف
ّ
الـلـبـنــانــي خـطــابــا وم ـم ــارســة ،بـحـيــث ت ــؤدي
دورها من دون أن ّتنظر إلى الخلف ،وتساهم
ّ
وطن متجذر في نفوس بنيه ال تهزه
في بناء
ٍ
رياح وال تقتلعه أعاصير مهما كانت عاتية.
ّ
* أمني سر اتحاد الكتاب اللبنانيني
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التأرجح التركيّ
بين واشنطن وموسكو
محمد سيد رصاص *
هناك شبه بني رجب طيب إردوغان وجمال عبد الناصر ،من حيث التأرجح بني واشنطن
َ
تأرجح الزعيم املصري بني العاصمتني ،منذ اقترابه من السوفيات في أيلول
وموسكو.
 /سبتمبر  ،1955ردًا على قيام «حلف بغداد» واعتماد البريطانيني على أنقرة وبغداد
كم َ
ُ
رتكزين في اإلقليم ،فيما رفض عبد الناصر منذ عام  1954أن تكون القاهرة امتدادًا
إقليميًا للندن .مع صدام الشيوعيني والعروبيني في بغداد ،منذ أيلول  /سبتمبر ،1958
ودعم موسكو لألولني ،اختارت القاهرة اللقاء مع واشنطن في بيروت النتخاب اللواء فؤاد
شهاب رئيسًا ،فيما مضى عبد الناصر في صدامه مع الشيوعيني في بغداد ودمشق
والقاهرة ،واختار املجابهة العلنية مع الكرملني في عام  ،1959وهناك وثائق أميركية عن
تعاون القاهرة وواشنطن في انقالب  8شباط  /فبراير  1963في بغداد ،أطاح من خالله
وداعميه الشيوعيني .انتهى تقارب عبد الناصر مع
العروبيون بحكم عبد الكريم قاسم
ّ
البيت األبيض ،في شباط  /فبراير  ،1964ملا تقاربت واشنطن مع تل أبيب في حلف جديد،
في َ
عهدي ليندون جونسون وليفي أشكول ،بخالف بن غوريون الــذي كــان يركز على
التحالف مع لندن وباريس ،وقد كانت زيارة الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف ملصر
في أيار  /مايو  ،1964بداية جديدة للعالقات املصرية  -السوفياتية ّ
تعززت إثر حرب 1967
حصيلة أميركية  -إسرائيلية ملا حصل بني جونسون وأشكول عام .1964
التي كانت ّ
هنا ،ومنذ تسلم «حزب العدالة والتنمية» للسلطة في أنقرة ،في تشرين الثاني  /نوفمبر
 ،2002كانت هناك مؤشرات أميركية عديدة على اعتماد إردوغان «كنموذج أميركي للعالم
اإلســامــي» ،في مواجهة ظاهرة أسامة بن الدن كنوع من االستراتيجية عند واشنطن
ّ
للتكيف مع واقع جديد فرضه تنظيم «القاعدة» في مرحلة «ما بعد  11أيلول  /سبتمبر
 ،»2001وخصوصًا مع قراءة أميركية ،ليس فقط بعدم قدرة األنظمة العربية واإلسالمية
َ
التقليدية الحليفة ،بطبعتيها الــديـكـتــاتــوريــة العسكرية وتـلــك امللكية  -األمـيــريــة ،على
ّ
االستمرار في خدمة املصالح األميركية بشكل ّ
فعال ،وإنما بقراءة برزت عند «املحافظني
الجدد» املسيطرين في إدارة بوش االبنّ ،
بأن الديكتاتوريات والوهابية قد أنجبتا تنظيم
«القاعدة».
اقتربت واشنطن من «جماعة اإلخوان املسلمني» ،وفتحت حوارًا مع قيادة التنظيم العاملي،
منذ عــام  ،2005كانت ثماره الضغط على الرئيس املصري إلشراكهم في االنتخابات
البرملانية ذلــك العام ،ثم مشاركة «الحزب اإلسالمي العراقي» في حكومة نــوري املالكي
ّ
عــام  ،2006وهــو مــا عنى كسره مقاطعة سنة الـعــراق الـعــرب لـ»العملية السياسية» في
شجع بــاراك أوبــامــا َ
عــراق ما بعد صــدام حسني .مع «الربيع العربي» عــام ّ ،2011
ودعــم
وصــول «اإلخــوان املسلمني» إلى الحكم في تونس والقاهرة ،ومشاركتهم في الحكم في
ودعم ّ
طرابلس الغرب وصنعاءَ ،
تزعمهم للمعارضة السورية .وفي أيلول  /سبتمبر ،2011
ّ
ومعمر القذافي
عندما زار إردوغ ــان مصر وليبيا وتونس ،بعد سقوط حسني مبارك
ّ
وزين العابدين ّبن علي ،تذكر الكثيرون منظر السلطان العثماني سليم األول بعد دخوله
القاهرة إثــر تغلبه على املماليك في معركة الريدانية ،وهــو لم يحاول أن يخفي ّأن هناك
ّ
حصل في عام  .1517في هذا الصدد ،هناك مؤشرات كثيرة على ّأن الفريق
طبعة ثانية ملا
ّ
أحمد شفيق قد تغلب على الدكتور محمد مرسي في انتخابات الجولة الثانية للرئاسة
وأن ّ
املصريةّ ،
العسكري املصري» أمام تهديد اإلسالميني بتفجير مصر،
تردد «املجلس
ٌ
في إعالن النتائج قد حسمه ضغط أميركي باتجاه معاكس استغرق أيامًا نحو تسليم
محمد مرسي الرئاسة.
عــاش إردوغ ــان شهر عسل مــع واشنطن انتهى مــع انـقــاب عبد الفتاح السيسي على
املؤسسة األمنية األميركية َ
مرسي ،في  3تموز  /يوليو  ،2013الذي دعمته ّ
بفرعيها ،وزارة
الدفاع  -البنتاغون واملجمع االستخباري ،فيما كان أوباما بالطرف اآلخر .وليس صدفة أن
األمير تركي الفيصل ،في مقال صحافي« :إننا أسقطنا مرسي رغمًا عن أوباما»،
يقول
ٌ ُ
وهو مقال نشر عام  2015بعد انفجار الخالف الخليجي  -األميركي ،إثر االتفاق النووي
اإليراني في  14تموز  /يوليو  .2015حتى يوم تقارب إردوغــان مع بوتني ،في لقاء  9آب
 ،2016عاش الزعيم التركي ثالث سنوات وشهرًا هي أصعب سنوات عمره
 /أغسطس ّ
السياسية ،تخللتها مجابهة قاسية مع موسكو ،خريف عام  ،2015مع إسقاط األتــراك
ّ
التركية ،بعد شهرين من التدخل العسكري الروسي
لطائرة روسية عند الحدود السورية ّ -
في سوريا في  30أيلول  /سبتمبر ،وتخللتها محاولة انقالب  15تموز  /يوليو  ،2016التي
بدعم «ما» من واشنطن.
جرت ضد إردوغان ٍ
 ،2016اختار إردوغان اللعب على الحبلني ،الروسي واألميركيّ ،
يشد
في  9آب  /أغسطس
ّ
األول من أجل إرخاء الثاني (شراء صواريخ «إس  ،)»400ويقدم للثاني ما يرضيه (كما
ضد الروس الداعمني لحفتر)ّ ،
يفعل إردوغــان مع األميركيني في ليبيا ّ
ويقدم للروس ما
يرضيهم (فــي حلب كانون األول  /ديسمبر  2016وغوطة نيسان  /أبريل  ،2018وفي
ناغورنو كاراباخ تشرين الثاني  /نوفمبر  ،)2020ويزعج الــروس من خالل فرض واقع
عسكري في إدلب ،عبر اتفاق 5آذار
 /مارس  ،2020بمساندة أميركية ألنقرة .يتحالف التركي مع الروسي ّ
ضد األميركيني في
موضوع أكراد (قوات سوريا الديمقراطية) ،وهو منذ مؤتمر سوتشي ،أواخر كانون الثاني
 /يناير  ،2018قد تعاون مع الروسي ضد األميركي في قلب مسار العملية التفاوضية
ً
السورية بني السلطة واملعارضة باتجاه التركيز على املسار الدستوري بدال من املسار
االنتقالي.
هناك مؤشرات على ّأن لعبة إردوغان بني الحبلني الروسي واألميركي على وشك االنتهاء،
مع وصول جو بايدن إلى البيت األبيض ،وهو الذي على ما يبدو قد اختار سياسة املجابهة
مع موسكو وأنقرة ،على األقل في الساحة السورية .هذا سيقود إلى تقاربات روسية -
تركية أكثر ،في أكثر من صعيد سوريًا ،وهناك مؤشرات على ّأن زيادة دعم بايدن لألكراد
السوريني ستشد كثيرًا من العصب التركي ،وهو ما يمكن أن يدفع أنقرة للبحث عن حلول
سياسية ،بالتعاون مع موسكو لألزمة السورية ال ترضى عنها واشنطن.

* كاتب سوري
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العالم

العالم

على الغالف

تقرير

استنفار بريطاني  -أميركي لتجميد الخارطة العسكرية

قاليباف في موسكو:

تعزيز العالقات
في وجه أميركا

قوات صنعاء تقترب من انتزاع مأرب

ّ
تقترب قوات صنعاء من السيطرة على مدينة مأرب ،في ظل تحقيقها
ّ
تقدمًا كبيرًا عند تخوم المدينة في خالل الساعات الماضية ،وفرضها
«مفاوضات اللحظة
سيطرة نارية على مركز المحافظة ،توازيًا ودخولها
ّ
األخيرة» مع السلطة المحلية هناك ،بحسب ما تصف مصادر مطلعة في
العاصمةّ .
تطورات كانت كفيلة باستنفار الجانبين األميركي والبريطاني
اللذين سرعان ما ّ
صعدا دعواتهما «أنـصــار الله» إلــى وقــف هجومها
ّ
المتجدد على مأرب ،إال أن الحركة تبدو ماضية في عملياتها ،في مسعى
ّ
الورقة من يد خصومها بشكل نهائي قبيل
منها ،ربما ،إلى ّانتزاع هذه ُ ّ
الجلوس إلى أي مفاوضات .يعزز ذلك التقدير انبعاث الحراك السياسي
والدبلوماسي في أعقاب إعالن جو بايدن وقف دعم بالده لعمليات
التحالف السعودي  -اإلماراتي في اليمن .وعلى رغم أن تلك الخطوة تبدو
غير محسومة المعالم إلى اآلن ،إال أنها تفتح الباب على بدء مسار يفترض
أن يفضي إلى وضع ّ
ّ
المستمرة للعام السادس على التوالي
حد للحرب

صنعاء  -رشيد الحداد
مــن أكثر مــن اتـجــاه ،انطلقت معركة
استعادة مدينة مــأرب .ومــن محاور
متعددة ،بدأت قوات صنعاء ّ
ّ
تقدمها
نحو تـخــوم املــديـنــة خــال الساعات
الـ ـ ـ ـ ــ 48املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وسـ ـ ــط انـ ـهـ ـي ــارات
متالحقة في صفوف القوات املوالية
لـلــرئـيــس املنتهية والي ـت ــه ،عـبــد ربــه

الهجوم المفاجئ سيؤثر
في نفوذ قوات الغزو
السعودي ـ اإلماراتي في الجنوب
م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي .امل ــواجـ ـه ــات ال ـتــي
َ
ت ـج ـ ّـددت فـجــر األح ــد عـلــى الجبهات
ُ
كافة ،ووصفت بأنها الفصل األخير
ُ
مــن املـعــركــة ،اســتـخــدم فيها مختلف
َ
أن ـ ــواع األس ـل ـحــة م ــن ِق ــب ــل ال ـطــرفــن.
وعـلــى ّرغ ــم الـغـطــاء ال ـجــوي الكثيف
الذي وفره طيران التحالف السعودي

ّ
 اإلمــاراتــي لقوات هــادي ،إل أن ذلكلم َي ُحل دون سقوط عشرات املواقع
الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة لــأخ ـيــرة تحت
سيطرة الجيش و«اللجان الشعبية»،
ّ
اللذين تمكنا من الوصول إلى السور
ّ
الخلفي لـســد ّ م ــأرب الشهير جنوب
امل ــدي ـن ــةَ ،
وح ــق ـق ــا م ـكــاســب عـسـكــريــة
كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى األرض عـ ـل ــى امـ ـت ــداد
الجبهات املشتعلة مــن العلم شمال
مـ ــأرب ،إل ــى صـ ــرواح ج ـنــوب غــربـهــا،
ً
وصــوال إلى مراد والجوبة جنوبها.
ّ
التطورات بعدما سيطرت
وأتت هذه
ق ـ ــوات ص ـن ـع ــاء ،ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي،
على كامل وادي أبلح الذي ُي ّ
عد آخر
منطقة في تخوم مدينة مــأرب ،ومن
ثم ّ
ّ
تقدمت الجمعة إلى مفرق الجوبة
سيطرتها عـلــى منطقة علفا.
عـقــب
َّ
وبـهــذا ،لــم يتبق فــي جبهات جنوب
مأرب سوى عدة مناطق في الجوبة
والعبدية وم ــراد ،فــي أعـقــاب سقوط
جبهة األوشال التي ُت ّ
عد ّ
أهم مناطق
مديرية جبل مراد االستراتيجية.
الـتـقـ ّـدم الجديد للجيش و«الـلـجــان»
ً
فــي مختلف جبهات م ــأرب ،وصــوال
إل ــى م ـش ــارف امل ــدي ـن ــة ،أصـ ــاب ق ــوات

ه ــادي بــاالرتـبــاك ،وأفـقــدهــا توازنها
في املعركة ،ما دفعها إلى االستنجاد
بـبـعــض الـقـبــائــل املــوال ـيــة لـلــريــاض،
لوقف ّ
تقدم قوات صنعاء ،خصوصًا
ُ
ّ
فــي جبهة صـ ــرواح الـتــي ت ـعــد أقــرب
ال ـج ـب ـه ــات إل ـ ــى م ــدي ـن ــة م ـ ـ ــأرب .لـكــن
م ـص ــادر قـبـلـيــة ف ــي مـحــافـظــة م ــأرب
ّ
أك ـ ــدت ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،تـمــكــن الجيش
و«ال ـل ـجــان» ،خــال مــواجـهــات األحــد
الـتــي اسـتـمـ ّـرت ألكـثــر مــن  13ســاعــة،
م ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـن ــاط ــق شـعــب
جـمـيـلــة وال ـح ـف ــا وامل ـل ــح وامل ـن ـج ــورة
وحـ ـص ــن ط ــوي ــل ف ــي وادي ذن ـ ــة فــي
م ــدي ــري ــة ص ـ ـ ـ ــرواح ،ومـ ــواقـ ــع أخـ ــرى
م ـش ــرف ــة م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى سـ ـ ّـد مـ ــأرب،
وم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـ ـ ـ ــزور وال ـ ـب ـ ـلـ ــق ج ـن ــوب
غــرب مدينة م ــأرب .وأك ــدت ا ّملـصــادر
أن «االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات الـ ـت ــي َحــق ـق ـت ـهــا
َ
ق ــوات صـنـعــاء فــي جـبـهــتــي امل ـخــدرة
وصرواح كبيرة ،حيث ّ
تمت استعادة
جميع املواقع العسكرية في صرواح،
وم ـن ـه ــا الـ ـج ــان ــب الـ ـغ ــرب ــي ملـعـسـكــر
كــوفــل ،وال ــذي يـضـ ّـم ألــويــة املـ ّ
ـدرعــات
وال ـ ـ ّ
ـدب ـ ــاب ـ ــات ،ف ـي ـم ــا اقـ ـت ــرب ــت قـ ــوات
ص ـن ـعــاء م ــن الـطـلـعــة ال ـح ـم ــراء الـتــي
ُ
ّ
ت ـع ـ ّـد آخ ــر مــرتـفــع جـبـلــي م ـطــل على
مدينة مــأرب» .وأضافت املصادر أن
ّ
مستمرة ،ولن
«املواجهات العسكرية
ّ
تـتــوقـّـف إل بتحرير مــديـنــة م ــأرب»،
ُم ـت ــوق ـع ــة «ت ـط ـه ـيــر امل ــدي ـن ــة ف ــي ّ
أي
لحظة في حال رفضت سلطات مأرب
القبول بالتسليم طوعًا».
َ ّ
قـ ـ ــوات ص ـن ـع ــاء الـ ـت ــي ش ــل ــت ن ـشــاط
مـعـسـكــر ت ــداوي ــن  -الـ ــذي ُي ـع ـ ّـد م ـقـ ّـرًا
لـ ـ ـق ـ ــوات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــأرب -
بـ ـض ــرب ــات صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة قـ ــويـ ــة ك ــان
آخرها مساء الجمعة ّ
(أدت إلى مقتل
أربعة ّ
ضباط سعوديني اثنان منهم
برتب رفيعة وأربـعــة آخــريــن موالني
لـهــادي) ،اقتربت من املعسكر بشكل
كبير .ووفـقــا ملعلومات مــن أكثر من
مـصــدر ،فــإن «تــداويــن» أصبح تحت
ن ـيــران الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» ،وخاليًا
ّ
من ّ
أي قوات ،بعدما هزته انفجارات
ّ
عـنـيـفـ ّـة قـبــل أي ـ ــام ،غ ــادر عـلــى إثــرهــا
مــا تبقى مــن ق ــوات سـعــوديــة بثالث
مـــ ّ
ـدرع ـ ـ ــات ،ت ــرافـ ـقـ ـه ــا أرب ـ ـ ــع ع ــرب ــات

ّ
التقدم الكبير لقوات صنعاء دفع السعودية إلى مطالبة
إدارة بايدن بالتدخل لوقف اقتحام مأرب (أ ف ب)

ّ
عـسـكــريــة ،ص ــوب خ ــط الـعـبــر الــواقــع
في نطاق محافظة حضرموت .كذلك،
ّ
نــفــذت ق ــوات صنعاء عملية التفاف
ن ــاج ـح ــة ع ـل ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ع ـس ـكــريــة
لقوات هــادي في جبهة العلم شمال
مأرب وشرق منطقة صافر النفطية،
كما َت ّ
قدمت مــن جبهات غــرب مــارب
باتجاه قيادة قوات هادي في منطقة

صحن الجن عند تخوم املدينة.
ّ
السعودية،
هــذا الـتـقــدم الكبير دفــع َ ّ
أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى سـ ـح ــب م ـ ــا ت ـ ـبـ ــقـ ــى مــن
دفاعاتها الجوية من منطقة صحن
الـ ـ ـج ـ ــن ،ومـ ـط ــالـ ـب ــة إدارة ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،بــال ـتــدخــل
العاجل لوقف عملية اقتحام املدينة.
كـمــا أث ــارت ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة قلقًا

أميركيًا وبريطانيًا ،إذ طالب السفير
البريطاني فــي اليمن ،مايكل أرون،
«أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ،ب ــوق ــف ال ـه ـج ـمــات
ً
ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــأرب ،ق ــائ ــا فــي
تغريدة على «تويتر»« :يجب عليهم
وق ـ ــف ه ـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات ع ـل ــى الـ ـف ــور،
وإث ـ ـبـ ــات ج ـ ّـدي ـت ـه ــم ف ــي ال ــرغـ ـب ــة فــي
السالم من خالل دعم جهود املبعوث

ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ل ـ ــأم ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة مـ ــارتـ ــن
غريفيث» .وعلى النحو نفسه ،دعت
وزارة الخارجية األميركية« ،أنصار
الله» ،إلى وقف ّ
أي هجمات عسكرية
جـ ــديـ ــدة داخ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـي ـم ـن ـيــة
وخارجها .وقالت في بيان« :بينما
ّ
ي ــتـ ـخ ــذ الـ ــرئ ـ ـيـ ــس خـ ـ ـط ـ ــوات إلنـ ـه ــاء
ال ـحــرب فــي الـيـمــن ،تـشـعــر الــواليــات
امل ـت ـحــدة بـقـلــق عـمـيــق م ــن اس ـت ـمــرار
هجمات الحوثيني ّ
ضد السعودية»،
م ـض ـي ـف ــة« :ن ـ ــدع ـ ــو الـ ـح ــوثـ ـي ــن إل ــى
ال ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـف ـ ــوري ل ـل ـه ـج ـم ــات ال ـت ــي
تـ ـط ــال امل ــدن ـي ــن داخـ ـ ــل ال ـس ـع ــودي ــة،
ووقــف ّ
أي هجمات عسكرية جديدة
ّ
داخــل اليمن ،ال تجلب إل املــزيــد من
املعاناة للشعب اليمني»ّ .
وردًا على
تلك الدعوات ،اعتبر الناطق الرسمي
بــاســم «أن ـصــار ال ـلــه» ،رئـيــس وفدها
الـتـفــاوضــي ،محمد عـبــد ال ـســام ،أن
«ع ـل ــى بــري ـطــان ـيــا وغ ـي ــر بــريـطــانـيــا
ّ
أن يـ ـت ــذك ــروا أنـ ـه ــم م ـس ـت ـم ـ ّـرون فــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان وف ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ع ـلــى
الشعب اليمني» .وتابع في تغريدة
على «تويتر» أن «مــن يتوجب عليه
ً
ّأوال وفـ ــورًا أن يـتــوقــف هــو املعتدي
ّ
ســه
امل ـ ـ ـجـ ـ ــرم ،وأمـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ــدافـ ـ ــع ع ـ ــن ُن ـف ـ ّ
فـهــو فــي م ـســاره الصحيح وامل ـحــق،
وامل ـ ــام ـ ــة ع ـل ـي ــه ّأخ ــاقـ ـي ــا ووط ـن ـي ــا
َ
وإنسانيًا إن تــوقــف قبل أن يتوقف
ال ـعــدوان وينتهي الـحـصــار» .ووفقًا
ُ
ملصادر متطابقة ،فإن صنعاء تجري
م ـف ــاوض ــات ال ـل ـح ـظــات األخـ ـي ــرة مع
ق ـي ــادة ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي مـ ــأرب،
وه ـ ــي ب ـع ـثــت ب ــرس ــائ ــل ت ـط ـمــن إل ــى
ّ
سكان املدينة والـقــوى الفاعلة فيها
بــأن الجيش و«الـلـجــان» سيحفظان
مصالح الجميع ،ويحميان املدنيني
من انتهاكات ميليشيات «اإلصالح»،
بـعــدمــا أحــاطــا بـمــركــز املـحــافـظــة من
ال ـج ـه ــات األربـ ـ ــع وف ــرض ــا الـسـيـطــرة
النارية عليه.
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ذل ـ ـ ــكّ ،
وج ـ ـ ــه م ـصــدر
مسؤول في العاصمة صنعاء دعوة
لـجـمـيــع امل ــوال ــن ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» في
مأرب إلى «اغتنام الفرصة والعدول
عـ ــن الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـ ـعـ ــدوان
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن قـ ــرار ال ـع ـفــو ال ـعــام

قبل ف ــوات األوان» .وق ــال املـصــدر إن
«ع ـلــى امل ــوال ــن مل ــا يـسـمــى الـشــرعـيــة
وت ـح ــال ــف ال ـ ـغـ ــزاة ،سـ ـ ـ ً
ـواء م ــن أب ـنــاء
مأرب أو املقيمني فيها والقادمني من
أخـ ــرى ،الـتـنـسـيــق بـســرعــة مــع قــوات
ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة ،ولـهــم
الحق باالحتفاظ الكامل بأسلحتهم
وع ـتــادهــم ألن ـف ـس ـهــم» .ج ــاء ه ــذا في
وقت أكد فيه موقع وزارة الدفاع في
صنعاء قيام ميليشيات «اإلصــاح»
(اإلخ ـ ــوان) بنهب كـ ّـمـيــات كبيرة من
األس ـل ـحــة م ــن م ـخ ــازن اسـتـحــدثـتـهــا
خــال األشـهــر املاضية داخ ــل مدينة
م ــأرب ،ونقلها إلــى محافظة شبوة.
وأوض ـحــت الـ ــوزارة أن تلك الخطوة
ج ـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــد ف ـ ـشـ ــل املـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
املذكورة في حشد مقاتلني من أبناء
ّ
مــأرب ومن سكان املدينة للدفع بهم
ّ
إلــى خطوط التماس .وأدت خالفات
مالية بني فريق وزير الدفاع املوالي
ّ
واملقرب من «اإلصالح» محمد
لهادي
املـ ـق ــدش ــي ،وفـ ــريـ ــق رئـ ـي ــس األركـ ـ ــان
التابع لــه واملــوالــي لــإمــارات صغير
بن عزيز ،إلى تزعزع الجبهة املوالية
للعدوان ،وانسحاب أعداد كبيرة من
أبـنــاء القبائل منها ،بعد استحواذ
قـيــاداتـهــا على أكـثــر مــن  100مليون
ّ
ري ــال سـعــودي َسلمها قــائــد الـقــوات
الـسـعــوديــة ،عبد الـعــزيــز الشهراني،
ل ـه ــم م ـق ــاب ــل ح ـش ــد أب ـ ـنـ ــاء ال ـق ـبــائــل
للقتال ،الشهر املاضي.
ّ
ّ
التطورات وسط حالة
وتأتي كل هذه
ّ
ّ
غضب عــامــة ج ــراء قـيــام ميليشيات
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ف ـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة م ـ ـ ـ ــأرب،
األسبوع املاضي ،باختطاف ثماني
نساء بتهمة االنتماء لحركة «أنصار
ّ
وتسليمهن ّ
لضباط سعوديني،
الله»،
بــاإلضــافــة إل ــى مــداه ـمــة م ـنــزل فـتــاة
تـبـلــغ م ــن الـعـمــر  24سـنــة ب ـعــدد من
املدرعات ،ومن ّ
ثم اقتيادها إلى ّ
ّ
مقر
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـتــابــع لـ ــ«اإلخ ــوان»
ّ
في املدينة ،وممارسة شتى أصناف
التعذيب بحقها حتى فارقت الحياة.
ّ
وقد ّأدت كل تلك املمارسات وغيرها
إلـ ـ ــى ت ــزخ ـي ــم املـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـش ـع ـب ـيــة
بدخول الجيش و«اللجان» إلى مركز
محافظة مأرب والسيطرة عليه.

«إعالن بايدن» يحيي المسار السياسي
َ
فــتــح ق ــرار اإلدارة األميركية الجديدة
َ
إنهاء دعم الواليات املتحدة للتحالف
الـسـعــودي  -اإلمــاراتــي فــي حربه ّ
ضد
اليمنّ ،
كوة في جدار األزمة املتواصلة
منذ سـ ّـت س ـنــوات .وإن كــانــت ق ــراءات
كـثـيــرة ،فــي هــذا الـسـيــاق ،تـتـحـ ّـدث عن
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ّ
«رم ــزي ــة» ال ـخ ـطــوة «امل ـت ــأخ ــرة جـ ـ ّـدًا»،
ّ
ّ
إل أن القرار دفع في اتجاه استئناف
الـجـهــود الــدبـلــومــاسـيــة الـتــي تقودها
األم ــم امل ـت ـحـ ّـدة ل ـخــرق حــالــة امل ــراوح ــة
ّ
فــي ه ــذا امل ـل ــف .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،حــل
امل ـب ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث،

لم ِّ
ّ
العملية (أ ف ب)
تقدم إدارة بايدن تفاصيل حول ما سيعنيه إعالنها من الناحية

ضيفًا في العاصمة اإليرانية طهران،
حيث التقى ،يوم أمس ،وزير الخارجية
محمد جــواد ظريف ،الــذي أبلغه َ
دعم
ّ
ألي دور فــاعــل تـ ّ
ب ــاده ّ
ـؤديــه املنظمة
ٍ
ّ
الدولية إلنهاء الحرب ،على رغم إقراره
ُ
بأن إعالن جو بايدن الذي يحتمل أن
ً
ِّ
يشكل خطوة «نحو تصحيح أخطاء
كاف إلنهاء األزمة.
املاضي» ،غير ٍ
حــراك غريفيث الــذي يجيء فــي ضوء
ق ــرار ب ــاي ــدن وق ــف إمـ ــداد «الـتـحــالــف»
ب ــال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي ،بـ ـه ــدف «ت ـعــزيــز
الجهود الدبلوماسية» إلنهاء الحرب،
ً
ُي ُّ
ّ
مسار طويل
تمهيدية في
عد خطوة
ٍ
ال يزال ّمن املبكر تحديد مآالته .وهو
قـ ٌ
ـرار يـمــثــل ،وفــق مــا تـقــرأه «واشنطن
ً
بـ ــوسـ ــت» ،ت ـ ـحـ ـ ّـوال ك ـب ـي ـرًا ف ــي امل ــوق ــف

األم ـيــركــي مـنــذ إط ــاق إشـ ــارة الـحــرب
األولى من ّواشنطن سنة  ،2015ولكنه
«يأتي متأخرًا سـنــوات ،وال ُيـ َّ
ـرجــح أن
يكون له تأثير سريع» ،على ِّ
حد تعبير
ْ
هابرد في «نيويورك تايمز» .على
ِبن
ِ
أن اإلدارة الـجــديــدة قـ ّـدمــت القليل من
التفاصيل حــول مــا سيعنيه إعالنها

م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــة؛ وم ـ ـ ــن ه ــذا
القليل ،وع ــود بــايــدن بــوقــف مبيعات
ّ
ال ـس ــاح املـتـصــلــة بــال ـحــرب ،لحلفائه
ً
ف ــي ال ــري ــاض وأب ـ ــو ظ ـب ــي ،ف ـض ــا عن
«ت ـك ـث ـي ــف ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة» ،وت ـع ـيــن
مـ ـبـ ـع ــوث خـ ـ ــاص إلـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن ،ودعـ ــم
وقـ ــف ك ــام ــل إلطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،وعـمـلـيــة
ال ـســام ال ـتــي تـقــودهــا األم ــم املـتـحــدة،
واالل ـتــزام بضمان وصــول املساعدات
اإلن ـســان ـيــة إل ــى ه ــذا ال ـب ـلــد .يـشـيــر ما
ّ
تقدم ،وفق «واشنطن بوست» ،إلى أن
ّ
اإلدارة تخطط الستثمار مستدام في
الدبلوماسية إلنهاء الحرب؛ إذ ُيعتبر
«االعـ ـ ـت ـ ــراف بــاس ـت ـحــالــة الـ ـف ــوز فـيـهــا
م ـحــورًا رئـيـســا فــي سـيــاســة الــواليــات
امل ـت ـح ــدة» .وف ــي االت ـج ــاه نـفـســه ،يــرى
محمد عبدي ،املدير القطري لليمن في
«املجلس النروجي لالجئني» ،أن «لدى
إدارة بــايــدن فــرصــة تاريخية لتغيير
دور ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ف ــي ال ـي ـمــن،
ّ
م ــن س ـم ـســار أس ـل ـحــة ف ــي ظ ــل اإلدارة
السابقة ،إلى صانع ســام» .ويضيف
أن الرئيس األميركي «لديه اآلن فرصة

لتعبئة ال ـعــالــم لـلــدفــع م ــن أج ــل وقــف
فـ ـ ــوري إلطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ع ـل ــى الـصـعـيــد
ال ــوطـ ـن ــي» ،و»الـ ـضـ ـغ ــط ع ـل ــى أطـ ــراف
النزاع للعودة إلى طاولة املفاوضات».
ف ــي أوجـ ـ ــه ،ت ـضـ ّـمــن ال ــدع ــم األم ـيــركــي
الجوانب اللوجستية واالستخبارية
ً
والعسكرية ،فضال عن مبيعات السالح
بمليارات الدوالرات لـ»التحالف» الذي
تـقــوده السعودية ،وتــزويـ ّـد الطائرات
الحربية بالوقود جوًا (توقف اإلجراء
األخير في أواخر عام  ،2018في أعقاب
مقتل جمال خاشقجي) .وفي حني أن
إنهاء دعــم الــريــاض وأبــو ظبي يبعث
برسالة سياسية ،فليس واضحًا بعد
ما سيتبعه من الناحية العملية .في
مـقــالــة لـهـمــا ف ــي «واش ـن ـطــن بــوســت»،
يـشـيــر س ــودارس ــان راغ ــاف ــان وميسي
رايـ ـ ــان إلـ ــى أن «الـ ـج ــزء ال ـص ـع ــب» من
ت ـح ـق ـيــق سـ ـ ــام ح ـق ـي ـقــي فـ ــي ال ـي ـم ــن،
يـبــدأ اآلن .ففي واشـنـطــن ،رأت كــل من
َ
إدارتـ ـ ـ ــي (دونـ ــالـ ــد) ت ــرام ــب و(ب ـ ـ ــاراك)
أوبــامــا ال ـصــراع مــن منظور التنافس
السعودي  -اإليراني األوسع .كان هذا

ّ
ّ ً
تحوال
يمثل إعالن بايدن
كبيرًا في الموقف
األميركي منذ إطالق
إشارة الحرب األولى

دائـمــا ،يشير إيـشــان ث ــارور فــي مقالة
لـلـصـحـيـفــة ن ـف ـس ـهــا« ،إطـ ـ ـ ــارًا بـسـيـطــا
لـلـغــايــة :ال ـحــوث ـيــون أك ـثــر اسـتـقــالـيــة
ـران
ع ــن إي ـ ـ ــران م ــن ب ـع ــض وك َّـ ــاء ط ـه ـ ّ
ويرجح أن يمثل
في العراق ولبنان».
إق ـن ــاع «أن ـص ــار ال ـل ــه» بـقـبــول تسوية
سـيــاسـيــة ،الـجــانــب األص ـعــب ،بحسب
أن ـيــل شــايــن م ــن مـعـهــد «كــويـنـســي»،
وال سـ ّـيـمــا أن الـحــركــة تشعر ب ــأن لها
«الـ ـي ــد ال ـط ــول ــى ف ــي الـ ـح ــرب ،ولــدي ـهــا

أسباب قليلة لوقف القتال اآلن» .لكن
السؤال الرئيس ،وفق راغافان ورايان،
«هــو إذا ما كــان األطــراف املتحاربون
فــي الـيـمــن سـيـقـبـلــون ال ـت ـحـ ّـول ال ـحـ ّـاد
في السياسة األميركية ،وإذا ما كانوا
س ـي ـن ـظ ــرون إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
كــوسـيــط دبـلــومــاســي مـحــايــد وجــديــر
ب ــال ـث ـق ــة ...ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يسيطر
عليها ّالـحــوثـيــونُ ،ينظر إلــى أميركا
ع ـل ــى أن ـ ـهـ ــا امل ـ ـحـ ـ ِّـرض ال ــرئـ ـي ــس عـلــى
الحرب».
ّأم ــا الـبــاحـثــة ف ــي ال ـش ــأن الـيـمـنــي في
«هـ ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس ووتـ ـ ـ ـ ــش» ،أف ـ ــراح
ناصر ،فتشير إلى «خالفات ومظالم
ّ
وتوترات وانقسامات عميقة الجذور
ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،وأكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن  30ج ـب ـهــة
قـتــال بــن مختلف الـفـصــائــل ...كانت
مسؤولية الواليات ّ املتحدة أن يكون
لها موقف قوي ،لكننا في حاجة إلى
ن ـهــج ش ــام ــل إلن ـه ــاء ال ـ ـصـ ــراع» .ومــع
ذل ـ ــك ،يـ ــرى ب ـعــض ال ـخ ـب ــراء عــامــات
«م ـش ـ ّـج ـع ــة» ف ــي ن ـه ــج ب ــاي ــدن ت ـجــاه
ال ـح ــرب ،بـمــا فـيـهــا تعيينه تيموثي

ليندركينغ ،وهو دبلوماسي مخضرم
ّ
يـتـمــتــع بـخـبــرة واس ـع ــة ف ــي املـنـطـقــة،
ّ
مبعوثًا خــاصــا مكلفًا بالضغط من
أج ـ ــل ت ـس ــوي ــة س ـل ـم ـي ــة .يـ ـق ــول بـيـتــر
ّ
ســالــزبــري ،مـحــلــل ش ــؤون الـيـمــن في
«م ـج ـم ــوع ــة األزم ـ ـ ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ،إن
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـتــي
كانت غائبة عن كبار القادة في إدارة
ت ــرام ــب ،أم ــر م ـ ّ
ـرح ــب ب ــه .وق ــد ي ــؤدي
تـقـلـيــص ال ــدع ــم إل ــى ج ـعــل ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة أك ـث ــر قـ ــدرة ع ـلــى ال ــدف ــع في
اتـجــاه تـســويــة .ويـضـيــف« :مــن خالل
إخـ ـ ــراج نـفـسـهــا م ــن ال ـ ـصـ ــراع ،تـكــون
أميركا أكثر قــدرة على وضع نفسها
ّ
كقوة دبلوماسية تسعى بمصداقية
إل ــى إن ـهــاء ال ـص ــراع» .لـكــن الصعوبة
ّ
تـكـمــن ف ــي إي ـج ــاد ح ــل وس ــط تعتقد
غالبية الفصائل املسلحة والسياسية
فــي اليمن أنــه مـقـبــول« .قــد يـكــون من
املـمـكــن إن ـهــاء ال ـحــرب الـكـبـيــرة ،ولكن
م ــن الـصـعــب لـلـغــايــة إن ـه ــاء ال ـحــروب
ّ
الصغيرة التي تشكل الصراع».
(األخبار)

ً
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـ ــدع ـ ــو ٍة مـ ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــدوم ــا ال ــروس ــي ،فـيـتـشـيــاف فــالــوديــن،
وصــل محمد بــاقــر قاليباف إلــى موسكو
م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى رأس وف ــد
برملاني ،في ّأول زيارة خارجية له كرئيس
ملـجـلــس ال ـش ــورى اإلي ــران ــي .ال ــزي ــارة التي
تنتهي غ ـدًاُ ،وصـفــت فــي اإلع ــام اإليــرانــي
بــأنـهــا فـصــل جــديــد مــن ف ـصــول «الـعــاقــة
االستراتيجية» بني إيران وروسيا ،وحمل

حمل قاليباف رسالة
من خامنئي إلى بوتين
مفادها تأكيد «قوة
واستراتيجية» العالقات
بين البلدين
خاللها قاليباف رسالة من املرشد األعلى
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ّ
فــاديـمـيــر ب ــوت ــن ،ســلـمـهــا إل ــى فــالــوديــن
خــال اللقاء الــذي جمعهما أمــس .وحــول
فـ ـح ــوى ه ـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة ،أش ـ ـ ــار املـ ـس ــؤول
اإليراني إلى أنها تحمل «تأكيد خامنئي
لقوة واستراتيجية واستمرارية العالقات
وت ـع ـم ـي ـق ـه ــا وت ــوسـ ـي ــع ه ـي ـك ـ َـل الـ ـتـ ـع ــاون
الثنائي» بــن البلدين الحليفني .وخــال
االجتماعّ ،أكد أن ّ
«أي تغيير سياسي ّفي
العالم ،ووجهات النظر األحادية ،لن يؤثرا
على العالقات اإليرانية الــروسـيــة» ،الفتًا
إلى أن هناك العديد من القواسم املشتركة
ف ـ ــي امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت امل ـخ ـت ـل ـف ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـب ـغــي
ّ
وشدد على إعادة
تعزيزها بني البلدين».
شدد قاليباف على أن ّ
أي تغيير سياسي في العالم
لن يؤثر على العالقات اإليرانية  -الروسية (تسنيم)

تعريف هذه العالقات الثابتة بني موسكو
وطـ ـه ــران بــال ـقــول إن «ال ـت ـغ ـي ـيــر ّوان ـت ـقــال
السلطة في البيت األبيض لن يؤثرا على
نـظــرتـنــا االسـتــراتـيـجـيــة نـحــو الـعــاقــات»
ب ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن .وأش ـ ـ ـ ــار ق ــالـ ـيـ ـب ــاف إل ــى
التدخالت األميركية في املنطقة ،بما فيها
فــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا ،مـعـتـبـرًا أن «خطط
واش ـن ـط ــن طــوي ـلــة األم ـ ــد ال ت ـح ـمــل ســوى
األض ـ ــرار وال ـخ ـســائــر لـلـمـنـطـقــة ،وخــاصــة
بالنسبة إلى إيــران وروسيا» .من جانبه،
أعــرب رئيس مجلس الــدومــا الــروســي عن
رفضه ملواقف الواليات املتحدة واالتحاد
«بعض
األوروب ــي تجاه إي ــران بالقول إن
ّ
الدول ّ
تدعي حماية حقوق اإلنسان ،لكنها
ّ
تمارس الحظر الجائر ضــد طـهــران ،على
رغــم جائحة كــورونــا ،وبــدل املساهمة في
َ
مـكــافـحــة ه ــذا ال ــوب ــاء تـعـ َـمــد ال ــى تقويض
معيشة الناس».
ولم يغب االتفاق النووي عن جدول أعمال
ّ
ّ
قاليباف ،إذ أكد في لقاء مع مفكري املعهد
الروسي لـ»دراسات الشرق» ،أنه «إذا كان
ال ـق ــرار أن يستفيد اآلخ ـ ــرون مــن االت ـفــاق
النووي وأن تكون طهران الخاسر الوحيد،
فكيف ُيعقل أن يبقى هذا االتفاق قائمًا»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن ال ـج ـم ـهــوريــة اإلســام ـيــة
ً
تريد «رفعًا كامال للحظر حتى يرى الناس
أثــره في حياتهم» .كذلك ،شــارك املسؤول
اجتماع مــع مجموعة
اإليــرانــي أمــس ،فــي
ٍ
م ــن رجـ ــال األع ـم ــال ال ـ ــروس واإلي ــران ـي ــن،
بحثوا خالله ُسبل إزالة ّ
معوقات التجارة
بني البلدين واملساعدة في إزالــة العقبات
ّ
والتغلب على املشاكل .وخــال االجتماع،
أش ــار قــالـيـبــاف إل ــى أن «تنمية الـعــاقــات
االقـتـصــاديــة بــن البلدين أول ــوي ــة»ُ .يذكر
أن ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ب ــن ط ـهــران
ومــوسـكــو ،بـلــغ نـحــو مـلـيــاري دوالر فقط
في عام  ،2020منها  1.3مليار دوالر حصة
الصادرات الروسية إليران ،والباقي حصة
الصادرات اإليرانية إلى روسيا.
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العالم

العالم

ّ
تعاني لسد احتياجاتها اليومية:
األغلبية
ّ
هكذا يتغول الفقر في سوريا
قضية

سوريا

ّ
«داعش» يصعد عملياته شرقًا

ّ
حراك أمني داخل مخيمات المعتقلين

ليست ظاهرة الحرمان بجديدة على
المجتمع السوري ،فهي كانت
موجودة قبل الحرب ،خصوصًا على
ّ
َ
والصحة .لكنها
مستويي التعليم
بعد عشر سنوات من الدمار والخراب
والعقوبات والسياسات التنموية غير
المتوازنة ،باتت قاسمًا مشتركًا يجمع
معظم مناطق البالد ،وإن تفاوتت
درجات ذلك الحرمان وأسبابه
زياد غصن
ع ــاد إل ــى مــديـنـتــه بـبـيــا عـلــى أط ــراف
العاصمة دمشق بعد ّ
ست سنوات من
النزوح .عاد ليعيش بني أهله وأقاربه
ّ
وليتخلص مــن هـ ّـم اإليـجــار الشهري
الذي كان يضطر إلى دفعه طيلة فترة
نزوحه .لكن أبو عالء ،الذي يعمل في
مـهـنــة تـصـلـيــح األ ّح ــذي ــة ،س ــرع ــان ما
اكتشف أن ما سيوفره شهريًا سيكون
ّ
مضطرًا إلى دفعه وأكثر في مدينته،
ّ
الـتــي تـعــانــي ال ـيــوم مــن ش ــح كبير أو
غـيــاب للخدمات الـعـ ّ
ـامــة ،مــن كهرباء
و ّم ـي ــاه وم ــواص ــات وغ ـي ــره ــا .لــذلــك،
فضل الـنــزوح من جديد إلــى ضاحية
ّ
قدسيا حيث كــان يقيم طيلة سنوات
ّ
الـ ـ ـن ـ ــزوح األول ،ف ـع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ه ـنــاك
سيكون أوالده قــادريــن على الــذهــاب
إلى جامعاتهم من دون معاناة كبيرة.
حــال مدينة ببيال ،كـحــال الـعــديــد من
املناطق السورية ،التي ّ
تحولت ،تحت
وط ـ ــأة أض ـ ـ ــرار الـ ـح ــرب وال ـس ـي ــاس ــات
ال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـ ـقـ ــاصـ ــرة ،إلـ ـ ــى م ـنــاطــق
مـحــرومــة أو شــديــدة ال ـحــرمــان .ال بل
إن ببيال قــد تـكــون أفـضــل مــن غيرها
بــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ــدم ــار املـ ـح ــدود ال ــذي
ل ـح ــق بـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــذا ي ـم ـك ــن مــاح ـظ ـتــه
بــوضــوح فــي عـمــوم الــريــف ال ـســوري.

أسهم النزوح في شيوع
ظاهرة الحرمان وامتدادها
إلى مناطق جديدة
وق ــد تـفــاجــأ ال ـســوريــون ،أث ـنــاء موجة
الحرائق األخيرة ،بأن غابات الساحل
الجميلة تخفي خلفها مشاهد قاسية
من الفقر وغياب الخدمات األساسية
واملـشــروعــات التنموية .فكيف الحال
إذًا م ــع م ـن ــاط ــق أخ ـ ــرى م ـ ـ ّـرت عـلـيـهــا
الحرب بقسوة ،وتركت فيها ذكريات
ُ
ال تمحى لسنوات طويلة؟

محاولة وحيدة لم ّ
تتكرر!

ع ـل ــى أه ـ ّـم ـي ـت ــه ،ف ـ ــإن الـ ـحـ ـص ــول عـ ّلــى
الغذاء من عدمه ،لم يعد وحده املؤشر
األس ـ ــاس ـ ــي لـ ـقـ ـي ــاس مـ ـسـ ـت ــوى ح ــال ــة
الحرمان وخطورتها في سوريا ،كما
كــان يجري سابقًا .فالتدهور الكبير
ال ـ ـ ــذي س ـ ّـج ـل ـت ــه امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ّـرات األخـ ـ ــرى
خالل سنوات الحرب ،كشف أن الفقر
ً
ال ـغ ــذائ ــي ،م ـث ــا ،ق ــد ي ـكــون ف ــي بعض
ّ
املناطق ،األقل سوءًا من بني املؤشرات
الـ ـت ــي يـ ـج ــري االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ـي ـه ــا فــي
قـيــاس الهشاشة أو الـحــرمــان ،والتي
هي بحسب أستاذ علم االجتماع في
جــام ـعــة دمـ ـش ــق ،ال ــدك ـت ــور ك ــري ــم أبــو
ّ
حـ ــاوة« :إم ــا م ـ ّ
ـادي ــة تــتـصــل بــاملــوارد
البشرية
والـخــدمــات وق ــدرات امل ــوارد ّ
فــي اإلقليم /الجغرافيا ،أو مــؤشــرات
ه ـشــاشــة اج ـت ـمــاع ـيــة لـ ــدى ال ـنــازحــن
وفــاقــدي امل ــأوى واملـعـيــل ،إضــافــة إلى
ّ
ال ـن ـســاء ال ـحــوامـ ّـل وم ـع ـيــات أســرهــن
وامل ــرض ــى وامل ـســنــن ،لــذلــك فــاألفـضــل

بسبب الحصار الخارجي والمعوقات الداخلية ،أصبحت الدولة أقل قدرة على توفير الخدمات األساسية (أ ف ب)

ق ـيــاس م ــؤش ــرات الـهـشــاشــة األســريــة
إضافة إلى األفراد».
املـحــاولــة الـســوريــة الــوحـيــدة فــي هــذا
املـ ـج ــال ك ــان ــت م ــع ال ـت ـق ــري ــر الــوط ـنــي
الصادر منتصف ّ العام  ،2014والذي
ّ
املتعدد
حــاول قياس مــؤشــرات الفقر
ّ
املمتدة من العام
األبعاد خالل الفترة
 2001لغاية الـعــام  .2009وقــد خلص
ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـ ــذي أع ـ ـ ـ ّـده آن ـ ـ ــذاك املـكـتــب
امل ــرك ــزي ل ــإح ـص ــاء ،إلـ ــى أن ســوريــا
ش ـه ــدت ت ـحـ ّـس ـنــا ف ــي أب ـع ــاد الـتـنـمـيــة
ال ـب ـش ــري ــة ،إال أن هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـس ــن ،وال
سـيـمــا ف ــي امل ـنــاطــق الــري ـف ـيــة وبـعــض
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ،ل ــم ُي ـ ـلـ ـ ِـغ ال ـ ّت ـن ـم ـيــة غـيــر
املتوازنة بني املناطق .وحذرت النتائج
ّ
التقد ّم البطيء نسبيًا في ُبعد
من أن
ّ
التعليم ُيمثل تحديًا خطيرًا لتراكم
رأس املـ ــال ال ـب ـش ــري ،ك ـمــا أن ال ّــركــود
ـدد م ــن امل ــؤش ــرات
ال ـ ــذي طـ ــرأ ع ـلــى ًع ـ ـ ٍ
الـصـحـيــة ،خ ــاص ــة خ ــال ذل ــك الـعـقــد،
ُيـ ـب ــرز أوج ـ ــه ال ـق ـص ــور امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ــي،
ّ
ال ــذي ل ــم يـسـهــم ف ــي تــرجـمــة الـتــوســع
الكمي إلى ّ
تطور نوعيّ .أما جغرافيًا،
ف ـقــد أش ـ ــارت ن ـتــائــج ال ـت ـقــريــر إل ــى أن
مـحــافـظــات دي ــر ال ـ ــزور ،ال ــرق ــة ،حـلــب،
الحسكة ،وإدل ــب كــانــت على التوالي
هي األكثر حرمانًا .في املقابل ،كانت
ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــداء ،ط ـ ــرط ـ ــوس ،الـ ــاذق ـ ـيـ ــة،
ّ
ودمشق هي املحافظات األقل حرمانًا
على التوالي (راجع األخبار  20كانون
ّ
الثاني  .)2015لكن كل هذه املعطيات
ان ـق ـل ـبــت رأس ـ ــا ع ـلــى ع ـقــب م ــع دخ ــول
الـ ـب ــاد ف ــي أزم ـت ـه ــا ال ـط ــوي ـل ــة ،حـيــث
تعددت األسباب ّ
ّ
املؤدية إلى الحرمان،
واتسعت املناطق التي باتت موسومة
بهذه الظاهرة إلى درجة كبيرة جدًا.
وم ـ ـ ــع أن الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ــوط ـ ـنـ ــي األول
للتنمية املستدامة الصادر في العام
 ،2017حاول ّ
تتبع انعكاسات الحرب
وتأثيراتها خــال الـفـتــرة املـمـتــدة من
ال ـع ــام  2011ح ـتــى ال ـع ــام  2015على
خـ ـط ــة أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة امل ـس ـت ــدام ــة

تدهور جديد في قيمة الليرة
َس ّجلت الليرة السورية ،أول من أمس ،هبوطًا كبيرًا وجديدًا أمام الدوالر
وبــاقــي الـعـمــات األجـنـبـيــة .إذ وص ــل سـعــر الـ ــدوالر فــي ال ـســوق املــوازيــة
(السوداء) إلى  3110ليرات للشراء و 3140ليرة للبيع ،بعدما كان 3070
ّ
واستقر سعر الدوالر في تعامالت البنوك
ليرة للشراء ،و 3100ليرة للبيع.
الرسمية السورية عند  1250ليرة للشراء ،و 1262ليرة للبيع من دون
تغيير .ويأتي هــذا االنخفاض الـحـ ّـاد في قيمة العملة السورية في وقت
ّ
يستعد فيه املصرف الـســوري املــركــزي لطرح ورقــة عملة جديدة بقيمة
 5000ليرة .وتشهد العملة املحلية ،منذ سنوات ،انخفاضًا متتاليًا أمام
الـ ــدوالر وال ـع ـمــات األجـنـبـيــة ،وال سيما فــي الـسـنـتــن األخ ـيــرتــن ،حيث
ساهمت العقوبات األميركية والغربية على سوريا ،بضرب قيمتها إلى
ّ
حد بعيد .وبلغت خسائر االقتصاد السوري ،منذ عام  2011حتى مطلع
عام  ّ2020املاضي ،نحو  530مليار دوالر ،وهو ما يعادل  9.7أضعاف
الناتج املحلي اإلجمالي لعام  2010باألسعار الثابتة .ووفق دراسة ّ
أعدها
«املركز السوري لبحوث الدراسات»ّ ،
فإن الدين العام للبالد ارتفع إلى نحو
ّ
 %208نسبة إلى الناتج املحلي ،كما فقدت العملة املحلية نحو  %97من
قيمتها على مدار سنوات ّ
عدة ،إضافة إلى بلوغ معدالت البطالة في البالد
نسبة .%42
(األخبار)

ّ
واملكونة
املوضوعة عامليًا لعام ،2030
من سبعة عشر هدفًا ،إال أنه لم يدخل
ص ـ ــراح ـ ــة ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى مـ ــؤشـ ــرات ق ـيــاس
الـفـقــر امل ـت ـعـ ّـدد األبـ ـع ــاد ،عـلــى رغ ــم أن
تــأث ـيــر ال ـح ــرب ك ــان بـحـســب الــدك ـتــور
ً
أب ــو ح ــاوة «مـ ـه ــوال ،س ــواء بالنسبة
إل ــى دم ــار امل ـســاكــن أم ل ـخ ــروج أع ــداد
كبيرة من املدارس واملستوصفات من
ً
الخدمة ،فضال عن تأثر خدمات مياه
الشرب والـصــرف الصحي والكهرباء
وخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــاف ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا» .مــن
جـهـتــه ،يـحـ ّـمــل ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي،

االقتصادية على
شامل بدران ،الحرب
ّ
ســوريــا مـســؤولـيــة «تــراجــع مــؤشــرات
ال ـف ـق ــر امل ـت ـع ــدد األب ـ ـعـ ــاد (الـ ـح ــرم ــان)
عـلــى املـسـتــوى الــوط ـنــي ،وف ــي جميع
املكونات (الصحة والتعليم ومستوى
ا ّمل ـع ـي ـش ــة)» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ت ـلــك ال ـحــرب
أث ــرت «سـلـبــا ،وبشكل مـتـفــاوت ،على
ال ـحــرمــان بحسب املـنــاطــق جـغــرافـيــا،
وذلـ ـ ـ ــك ألسـ ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة وأم ـن ـي ــة
واجتماعية ،وأيضًا وفق فترات زمنية
مختلفة» .وما سلم من نكبات الحرب
وأضـ ـ ــرارهـ ـ ــا الـ ـه ــائـ ـل ــة ،لـ ــم ي ـس ـل ــم مــن
الـسـيــاســات الـتـنـمــويــة واالقـتـصــاديــة
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ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،الـ ـت ــي ع ـ ّـم ـق ــت بـفـشـلـهــا
وان ـ ـح ـ ـيـ ــازهـ ــا ل ــأغـ ـنـ ـي ــاء وأص ـ ـحـ ــاب
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات وامل ـ ـ ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى وشـ ـي ــوع
الفساد من مأساة الحرمان ،سواء في
املناطق التي بقيت بعيدة عن ساحة
املـعــارك ،أو تلك التي عانت مــا عانت
مــن تدمير وتـخــريــب للبنى التحتية
وامل ـ ـ ّــوارد االق ـت ـص ــادي ــة ،وت ــده ــور في
املؤشرات التنموية واالجتماعية.

مزيد من الحرمان
ر ّب ـم ــا ي ـك ــون الـ ـن ــزوح ال ـق ـس ــري ال ــذي
اضـ ـط ــر إل ـي ــه أك ـث ــر م ــن س ـتــة مــايــن
س ـ ـ ــوري خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة امل ـ ـم ـ ـتـ ـ ّـدة مــن
ال ـعــام  2011إل ــى نـهــايــة ال ـعــام ،2019
ال ـع ــام ــل األكـ ـث ــر إس ـه ــام ــا ف ــي ش ـيــوع
ظاهرة الحرمان وامتدادها جغرافيًا
إلــى مناطق لــم تكن تشملها سابقًا،
ً
أو كـ ــان ح ـض ــوره ــا ف ـي ـهــا ق ـل ـي ــا؛ إذ
ب ـح ـس ــب «املـ ــركـ ــز ال ـ ـسـ ــوري ل ـب ـحــوث
الـ ـسـ ـي ــاس ــات» ،ف ــي ت ـق ــري ــره األخـ ـي ــر،
فإن»أكثر من نصف سكان سوريا قد
نــزحــوا قـســريــا ،األم ــر ال ــذي تــرك آثــارًا
مـ ّ
ـدم ــرة عـلــى قــدرت ـهــم عـلــى الــوصــول
إل ـ ــى الـ ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة ،وإنـ ـف ــاذ
حـ ـق ــوقـ ـه ــم اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وظ ــروفـ ـه ــم
ّ
امل ـع ـي ـش ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» .ولـ ـع ــل
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـب ـح ـث ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أج ــرت ـه ــا
«الـهـيـئــة ال ـســوريــة ل ـشــؤون األس ــرة»،
وشملت أوض ــاع األس ــر الـنــازحــة إلى
َ
منطقتي وادي الذهب وكــرم الشامي
ف ــي مـحــافـظــة ح ـم ــص ،ت ــوض ــح ج ــزءًا
مــن معاناة األســر التي اضـطــرت إلى
الـ ـن ــزوح بـسـبــب الـ ـح ــرب ،إذ خلصت
الدراسة إلى تسجيل جملة مالحظات
ف ــي ال ـج ـل ـســات الـ ـح ــواري ــة م ــع األس ــر
ال ـن ــازح ــة أه ـ ّـم ـه ــا :ارتـ ـف ــاع إيـ ـج ــارات
السكن وت ـ ّ
ـردي مــواصـفــاتــه ،وارتـفــاع
أس ـع ــار ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات ،ووج ــود
تمييز وانـتـقــائـيــة فــي عملية تــوزيــع
امل ـســاعــدات وال ـس ـلــل ال ـغــذائـيــة وعــدم
عدالتها ،إضافة إلى تراجع االهتمام

برعاية الطفل واملــرأة الحامل صحيًا
واج ـت ـم ــاع ـي ــا ون ـف ـس ـي ــا ،وم ـح ــدودي ــة
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات امل ـه ـن ـيــة
املتاحة أمام النازحني.
ول ـ ـ ــم ت ـب ـت ـع ــد كـ ـثـ ـيـ ـرًا نـ ـت ــائ ــج امل ـس ــح
ال ــديـ ـمـ ـغ ــراف ــي ال ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ـ ّـده «امل ـك ـت ــب
املركزي لإلحصاء» عام  ،2017عن تلك
النتائج إلى أن
املالحظات ،إذ أشارت
ّ
ً
 %53.8من األسر السورية تلقت شكال
ّ
م ــن أشـ ـك ــال املـ ـع ــون ــات ،وقـ ــد ت ــرك ــزت
األكبر في محافظة القنيطرة،
النسبة ّ
حـ ـي ــث تـ ـل ــق ــت  %97.8مـ ـ ــن أس ــره ــا
مـ ـع ــون ــات ،ث ــم جـ ـ ــاءت درعـ ـ ــا بـنـسـبــة
دمشق بنسبة
،%94.8
ومحافظة ريف ّ
ّ
ّ . %78.7أما أقل محافظة تلقت أسرها
م ـع ــون ــات ف ـك ــان ــت ط ــرط ــوس بـنـسـبــة
 ،%23.4فالحسكة  ،%25.8والالذقية
 .%38.9وهذا يتناقض بعض ّالشيء
ّ
مع بيانات التوزع النسبي ملؤشرات
َّ
األم ــن ال ـغــذائــي املـتـضــمـنــة فــي املسح
نفسه ،والـتــي أش ــارت إلــى أن %28.7
من األســر السورية غير آمنة غذائيًا،
وكانت النسبة األكبر منها في حماة
حيث ّ
بينت نتائج املـســح أن %53.4
مــن أســر املحافظة غير آمـنــة غذائيًا،
فــالـقـنـيـطــرة بـنـسـبــة  ،%46.5فحلب
بنسبة .%36.6
قضية األمن الغذائي تناولها «املركز
الـ ـس ــوري ل ـب ـحــوث ال ـس ـي ــاس ــات» مــن
زاوية أخرى أكثر عمقًا .ففي دراسة له،
حاول املركز رصد واقع األمن الغذائي
م ــن خ ــال ّأرب ـع ــة م ـك ـ ّـون ــات أســاسـيــة
ه ــي :ال ـتــوفــر ،ال ــوص ــول ،االس ـت ـخــدام،
واالس ـت ــدام ــة .وق ــد خـلـصــت تـقــديــرات
املركز إلى حدوث تراجع ّ
حاد في األمن
الغذائي بنسبة وصلت إلى ّ ،%34بني
عـ َ
ـام ــي  2010و .2014وكـ ــان امل ــؤش ــر
ً
الفرعي األســوأ أداء هو الوصول إلى
ال ـغ ــذاء بـنـسـبــة ت ـ ُ
ـراج ــع ت ـقــارب ،%48
مــن ج ـ ّـراء ح ــاالت ال ـح ـصــار ،والـقـيــود
املفروضة على التنقل ،وتدهور القوة
ال ـشــرائ ـيــة .وق ــد تـلــى ذل ــك تــراجــع في
االستخدام بنسبة  ،%37واالستقرار
بنسبة  ،%25والـتــوفـ ّـر بنسبة .%23
وفــي  ،2018هبط املــؤشــر بنسبة ّ%8
مـقــارنــة مــع ال ـعــام  .2014لـكــن مــؤشــر
ُّ
َّ
تحسنًا
تحسن
الــوصــول إلــى الـغــذاء
طفيفًا بنسبة  %3من جـ ّـراء التقلص
ف ـ ــي مـ ـس ــاح ــة امل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ـح ــاص ــرة
العسكرية،
العمليات
وال ـتــراجــع فــي
ّ
ّ
ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ال ـت ــوف ــر
واالستقرار واالستخدام بنسبة %20
لألول ،و %14للثاني ،وّ %1للثالث.
وع ـل ــى خ ــاف م ــا ك ــان م ـتــوق ـعــا ،فــإن
ظـ ــاهـ ــرة الـ ـح ــرم ــان ا ّلـ ـت ــي ك ـ ــان يــأمــل
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون أن تـ ـخ ــف وط ــأتـ ـه ــا مــع
ان ـح ـســار دائ ـ ــرة امل ـع ــارك والـعـمـلـيــات
العسكرية عام  ،2019شهدت تصاعدًا
سريعًا على خلفية التدهور الشديد
في األوضــاع االقتصادية والخدمية،
وامل ـس ـت ـم ـ ّـر إل ـ ــى اآلن م ـن ــذ مـنـتـصــف
الـ ـع ــام  .2019هـ ـك ــذا ،بـ ــات ال ـح ــرم ــان
سـ ـم ــة ل ـج ـم ـي ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـس ــوري ــة
بنسب مـتـفــاوتــة؛ فــأكـثــر م ــن %90من
السوريني دخلوا في خانة الفقر العام
ّ
املستمرة من دون
مع موجات الغالء
ت ــوق ــف ،وه ــو م ــا انـعـكــس سـلـبــا على
إن ـف ــاق األسـ ــر عـلــى ال ـغ ــذاء والـتـعـلـيــم
والـصـحــة وغـيــرهــا مــن االحـتـيــاجــات
الـيــومـيــة الــرئـيـسـيــة ،فــي وق ــت أصبح
ف ـيــه ال ـح ـص ــول ع ـلــى رغ ـي ــف خ ـبــز أو
ق ـ ـ ــارورة غـ ــاز أو ب ـض ـعــة ل ـي ـت ــرات من
مــازوت التدفئة وغير ذلــك أمـرًا بعيد
املـ ـن ــال ،أو ي ـح ـتــاج إلـ ــى س ــاع ــات من
االنتظار اليومي ،أو إلى بيع ما تبقى
مــن أدوات امل ـنــزل .كـمــا أن مـ ّ
ـؤسـســات
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ـ ــدت ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ـح ـ ـصـ ــار
ّ
ال ـخــارجــي وامل ـعــوقــات الــداخـلـيــة أقــل
قـ ــدرة ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـح ــد األدن ـ ــى من
الـخــدمــات األســاسـيــة ،وفــي ّ
مقدمتها
الكهرباء واملواد املدعومة.

مع ازدياد وتيرة هجمات
تنظيم «داعش» في
سوريا ،على رغم ّالعمليات
العسكرية التي يشنها الجيش
السوري بدعم روسي في
البادية ّ
ضد خاليا التنظيم،
تتعالى التحذيرات الدولية
من الوضع األمني المقلق
الذي تعيشه ّ
مخيمات عناصر
«داعش» وعائالتهم في
شرق الفرات
ّ
ُي ـ ـكـ ــثـ ــف تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» وت ـ ـيـ ــرة
عـمـلـيــاتــه ف ــي س ــوري ــا ،ع ـبــر هـجـمــات
ّ
متكررة ّضـ ّـد قــوات الجيش السوري،
فيما تحذر األمم املتحدة ومسؤولون
أك ــراد مــن تــدهــور الــوضــع األمـنــي في
ّ
ّ
يضم عــددًا كبيرًا
مخيم الـهــول الــذي
م ــن ع ــائ ــات مـقــاتـلــي ال ـت ـن ـظ ـيــم ،بعد
توثيق مقتل  14شخصًا داخله منذ
مطلع العام .وقــال مسؤول النازحني
واملـخـيـمــات فــي شـمــال شــرق ســوريــا،
شـيـخـمــوس أح ـمــد ،ل ــ»وكــالــة فــرانــس
بـ ـ ـ ــرس» ،أمـ ـ ــس ،إن «عـ ـ ــدد الـ ــذيـ ــن ت ـ ّـم
قـتـلـهــم ف ــي مـخـ ّـيــم ال ـه ــول مـنــذ مطلع
العام حتى اآلن بلغ  14شخصًا ،ثالثة
م ـن ـهــم ع ـبــر ق ـطــع رؤوسـ ـه ــم والـبـقـيــة
ع ـب ــر مـ ـس ـ ّـدس ــات ك ــات ـم ــة ل ـل ـص ــوت».
ّ
وي ـتــوزع القتلى بــن عـشــرة عراقيني
وأربـ ـع ــة س ــوري ــن ،وف ــق أح ـم ــد ال ــذي
ّ
اتهم «خاليا داعــش» بالوقوف خلف
تـصـفـيـتـهــم ب ـه ــدف «إثـ ـ ــارة الـفــوضــى
والخوف» .كذلكّ ،
تحدث تقرير لجنة
مـجـلــس األمـ ــن ع ــن «حـ ــاالت م ــن نشر
ال ـت ـط ـ ّـرف وال ـت ــدري ــب وج ـمــع األمـ ــوال
وال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات
خــارجـيــة» فــي املـخـ ّـيــم ،ال ــذي يعتبره
«بـ ـع ــض امل ـع ـت ـق ـل ــن ..آخ ـ ــر مـ ــا تـبـقــى
م ــن ال ـخ ــاف ــة» .وع ـلــى رغ ــم الـخـســائــر

الـ ـف ــادح ــة الـ ـت ــي ت ـك ـ ّـب ــده ــا ال ـت ـن ـظ ـيــم،
وخسارته مناطق سيطرته كافة ،إال
ّ
أن ــه ال ي ــزال يـشــكــل ت ـهــدي ـدًا حقيقيًا،
إذ ت ـن ـشــط خ ــاي ــاه ع ـل ــى م ـس ـتــويــات
ع ــدي ــدة .وتـعـكــس عـمـلـيــاتــه األخ ـيــرة،
ّ
وفق محللني ،صعوبة القضاء نهائيًا
ّ
على تنظيم بــث الــرعــب لـسـنــوات في
مـنــاطــق واس ـعــة فــي ســوريــا وال ـعــراق
املجاور.
ويوم أمس ،لقي عدد من جنود الجيش
الـ ـس ــوري وقـ ـ ــوات «ال ــدف ــاع الــوط ـنــي»
م ـ ـصـ ــرع ـ ـهـ ــم ،مـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف
ً
مـقــاتـلــي «داعـ ـ ــش» رتـ ــا عـسـكــريــا في
ب ــادي ــة مــدي ـنــة امل ـي ــادي ــن ف ــي محافظة
دي ــر ال ـ ــزور .وانــدل ـعــت ،عـلــى إث ــر ذلــك،
اشتباكات عنيفة بني الطرفني ،أوقعت
عــددًا مــن القتلى فــي صفوف عناصر
التنظيم ،الذين ما لبثوا أن انسحبوا
شرقًا باتجاه عمق البادية السورية
واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة م ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــراق.
وم ــع ازديـ ـ ــاد وت ـي ــرة ه ــذه الـهـجـمــات،
ّ
تحولت البادية السورية إلــى مسرح
ّ
لــاش ـت ـبــاكــات ،إذ ي ـشــن الـتـنـظـيــم من
ن ـق ــاط ت ـحـ ّـص ـنــه فـيـهــا ه ـج ـمــاتــه على
الـجـيــش ال ـس ــوري ،عـلــى رغ ــم ال ـغــارات
الروسية التي تستهدف مواقعه بني
الحني واآلخر ،دعمًا للقوات الحكومية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم هـ ــي األخـ ـ ـ ــرى بـعـمـلـيــات
تمشيط فــي املنطقة بـهــدف الـحـ ّـد من
العمليات التي تستهدفها.
ّأمــا في مناطق سيطرة «قــوات سوريا
الديموقراطية» ،فيستهدف التنظيم،
غالبًا عبر عبوات ناسفة أو اغتياالت
بــالــرصــاص ،مقاتلني مــن تـلــك الـقــوات
أو مــدنـيــن يـعـمـلــون لـصــالــح «اإلدارة
الذاتية» ُالكردية .وفي الــ 23من الشهر
ّ
امل ــاض ــي ،قـتـلــت مـســؤولـتــان محليتان
كــرديـتــان بـعــد خطفهما فــي ري ــف ديــر
ال ـ ـ ــزور ال ـش ـم ــال ــي الـ ـش ــرق ــيّ .
ووجـ ـه ــت
«اإلدارة الذاتية» أصابع اإلتهام ،آنذاك،
إل ــى الـتـنـظـيــم .وقـ ـ ـ ّـدرت لـجـنــة مجلس
األمن الدولي العاملة في شأن «داعش»
وم ـج ـم ــوع ــات «جـ ـه ــادي ــة» أخـ ـ ــرى ،في
تقرير الشهر الحالي ،أن لدى التنظيم

ّ
مقتل 14
توثيق
تم
شخصًا في ّ
مخيم الهول
منذ بداية العام

عـ ـش ــرة آالف م ـق ــات ــل «ن ــاشـ ـط ــن» فــي
س ــوري ــا والـ ـع ــراق .وق ــال ــت الـلـجـنــة إنــه
«على رغم أن غالبية هؤالء موجودون
ّ
في العراق ،لكن الضغط الذي تمارسه
ق ـ ــوات األم ـ ــن ال ـع ــراق ـي ــة ي ـج ـعــل تنفيذ
عمليات تنظيم داعش (على أراضيها)
أك ـث ـ ّـر ص ـع ــوب ــة» ،م ـقــارنــة م ــع س ــوري ــا.
ُ
وتــوفــر الـبــاديــة الـســوريــة فــي محافظة
دير الزور ،بحسب التقرير« ،مالذًا آمنًا
ملقاتلي التنظيم الذين أنشأوا عالقات
مع شبكات تهريب تنشط عبر الحدود
العراقية».

ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد قــائــد ال ـق ــوات الـبــريــة
العراقية ،الفريق الــركــن قاسم محمد
صــالــح ،وجــود جهود كبيرة لتطوير
أم ـ ــن ال ـ ـحـ ــدود م ــع س ــوري ــا م ــن خ ــال
الخنادق واألســاك الشائكة واملراقبة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة .وق ـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس« :ه ـن ــاك ج ـهــد كبير
لتطوير أمــن الـحــدود مــع ســوريــا ،من
بـيـنـهــا إن ـش ــاء ال ـخ ـن ــادق ال ـت ــي تعيق
ال ـح ــرك ــة ،ووضـ ــع األسـ ـ ــاك ال ـشــائ ـكــة،
وت ـك ـث ـيــف امل ــراق ـب ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،من
أج ــل إدام ـ ــة ال ــزخ ــم األم ـن ــي لـلـتـصـ ّـدي
لعصابات داعش اإلرهابية» .وأضاف:
«ه ـنــاك عمليات إدام ــة الــزخــم األمـنــي
ضـمــن قــواطــع العمليات فــي مختلف
االت ـج ــاه ــات ،لـلـقـضــاء عـلــى العناصر
اإلرهابيني ،ضمن الحدود الفاصلة مع
سوريا ،لتوجيه الضربات لهم» .يأتي
ذلك فيما أعلن قائد القيادة الوسطى
في الجيش األميركي ،الجنرال كينيث
مــاكـيـنــزي ،أن «تـقــديــراتـنــا تشير إلــى
أن هناك نحو  10آالف مقاتل لتنظيم
داعش في سوريا».
(األخبار)

تشهد مخيمات اعتقال مقاتلي تنظيم «داعش»
وعائالتهم في شرق الفرات حراكًا أمنيًا ُمقلقًا (أ ف ب)

تقرير

إكوادور ما بعد مورينو :اليسار يعود إلى الواجهة
فـ ــاز االقـ ـتـ ـص ــادي االشـ ـت ــراك ــي ،أن ــدري ــس أراوس،
فــي الـ ُجــولــة األول ــى مــن االنـتـخــابــات فــي اإلك ـ ــوادور،
والتي أجــريــت ّأول من أمــس ،بعدما ّ
تفوق على 16
ّ
َ
لينني
مرشحًا ،غــاب عنهم الرئيس املنتهية واليتهّ ،
عدم الترشح لوالية ثانية ،في ظل
مورينو ،الذي آثر ُّ
َ ِّ
تــدنــي شعبيته وتقلص حظوظه االنتخابية .وحاز
أرواس ( 36ع ــام ــا)  -وري ــث الــرئ ـيــس اإلكـ ـ ــوادوري
)أ ف ب(

ّ
ّ
األس ـبــق رافــايـيــل كــوريــا ،ومــرشــح ائ ـتــاف «ات ـحــاد
ّ
اليسارية  %32.31 ،-من األصوات،
األمل لألحزاب»
ّ
حــاصـدًا بذلك املــركــز األول فــي الجولة األول ــى ،التي
َ
ّ
ّ
متقدم له في الــدورة الثانية في
حجز مقعد
خولته
الـ 11من نيسان /أبريل املقبل.
جـ ــاءت ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ب ـعــد م ــوج ــة احـتـجــاجــات
خلفية
شـهــدتـهــا اإلكـ ـ ـ ــوادور ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ع ـلــى ّ
السياسات التي انتهجها لينني مورينو فور توليه
الـحـكــم ،خلفًا لـلـيـســاري رافــايـيــل كــوريــا (- 2007
 ،)2017والتي ّ
تميزت بالقطع الكامل واملفاجئ مع
َ
سياسات سلفه ،بهدف نيل رضى الواليات املتحدة
و»صـنــدوق النقد الــدولــي»؛ في ضــوء ذلــكَ ،ع َم َد إلى
ّ
تقشفية في خالل فترته الرئاسية،
تطبيق إجراءات
تنفيذًا التفاق أبرمته حكومته مع «صندوق النقد»،
وحـصـلــت كيتو بموجبه عـلــى ق ــروض بقيمة 4.2
مـلـيــارات دوالر ،فــي مقابل تطبيق شــروط قاسية،
مــن بينها رفــع الــدعــم عــن املـحــروقــات التي ارتفعت
أسعارها بنسبة  .%120وفي هذا اإلطــار ،انخفض
الناتج املحلي اإلجمالي لإلكوادور بنسبة  %11في
خالل عام  ،2020كما ارتفع الدين ّالعام إلى %44
كبير
ـاع
ٍ
مــن الـنــاتــج املحلي اإلجـمــالــي ،فــي ظــل ارت ـفـ ٍ

في ِنسب الفقر والبطالة ،إلى جانب تفاقم األزمــات
االقتصادية واالجتماعية والصحية من ّ
جراء تفشي
فيروس «كورونا» الذي حصد ،حتى اآلن ،أرواح 15
ألف إكوادوريًا ،فيما بلغ عدد اإلصابات ربع مليون.
وبـحـســب نـتــائــج جــزئـيــة شملت  %83مــن مجموع
األص ــوات ونـشــرهــا «املـجـلــس الــوطـنــي االنـتـخــابــي»،
أمـ ـ ـ ــس ،ت ـ ـقـ ـ ّـدم أراوس عـ ـل ــى املـ ـح ــام ــي الـ ـيـ ـس ــاري
يــاكــو بـيــريــس ( 51عــامــا) ال ــذي ينتمي إل ــى حــزب
«باتشاكوتيك» ،والذي ّ حصل بدوره على %19.87
من األصــوات ،فيما حل املصرفي السابق املحافظ،
غ ـي ـيــرمــو السـ ــو ( 65ع ــام ــا) ،م ــن ح ــرك ــة «ك ــري ــو»
ّ
اليمينية ،بعد بيريس بفارق ضئيل بحصوله على
 .%19.27ووفـقــا لوسائل إعــام التينية ،تجاوزت
نسبة املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات  ،%70عـلــى ّرغــم
اإلجراءات االحترازية التي ُفرضت ّ
للحد من تفشي
الوباء .ويمكن لنحو  13مليون إكوادوري املشاركة
فــي هــذه االنـتـخــابــات بفرعيها الــرئــاســي والنيابي.
ووفقًا للقانونُ ،ي ُّ
عد التصويت إجباريًا للمواطنني
الذين تراوح أعمارهم بني  18و 65عامًا ،واختياريًا
ّ
للقصر الذين تبلغ أعمارهم  16عامًا أو أكثر ،وكبار
السن الذين تزيد أعمارهم على  65عامًا.

16

الثالثاء  9شباط  2021العدد 4267

الثالثاء  9شباط  2021العدد 4267

العالم

العالم
◄ وفيات ►

الواليات المتحدة

معركة الديموقراطيين األخيرة اليوم

تحطيم مستقبل ترامب غير وارد
بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار
عزله األول ،يجد الرئيس األميركي السابق،
دونالد ترامب ،نفسه محور محاكمة ثانية
غير مسبوقة ،تبدأ اليوم في مجلس
ّ
سيتعين على أعضائه تحديد
الشيوخ الذي
ّ
إن كان ترامب قد حرض بالفعل على
هجوم دام استهدف ّ
مقر «الكابيتول»
ٍ
سـيـخــوض أع ـضــاء مـجـلــس الـشـيــوخ
األميركي تجربة غير مسبوقة ،عندما
ّ
يجتمعون التخاذ قرار في شأن عزل
ـس لــم يعد فــي منصبه ،وال يــزال
رئـيـ ّ ٍ
يشكل مــركــز ثقل فــي حــزبــه ،ولــو من
دون السلطة التي كــان يمنحه ّإياها
ّ
الـبـيــت األب ـيــض .وتـتــركــز اإلجـ ــراءات،
التي تبدأ اليوم ،على الفوضى التي
شهدها السادس من كانون الثاني/
يناير ،عندما اقتحم مئات من أنصار
الرئيس السابق ،دونالد ترامبّ ،
مقر
الكونغرس واصطدموا مع الشرطة،
محاولني منع انعقاد جلسة رسمية
ل ـل ـم ـص ــادق ــة عـ ـل ــى فـ ـ ــوز جـ ــو ب ــاي ــدن
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــاتُ .
ووص ـ ــف ال ـت ـحـ ّـرك،

الوحيد الذي ُيعزل ّ
مرتني ،في حني لم
يسبق أن ُأدين ّ
أي رئيس أميركي من
قبل ،خالل محاكمة لعزله.
ويـ ـسـ ـع ــى الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون ،ع ـبــر
ّ
املحاكمة ،إلــى منع تــرامــب مــن تولي
ّ
أي منصب فدرالي في املستقبل ،في
ّ
حــال تــوصـلــوا إلــى إدان ــة فــي مجلس
ّ
الـشـيــوخ ،وهــو أمــر غير مـ ّ
ـرجــح .لكن
املـ ـلـ ـي ــاردي ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري وح ـل ـف ــاءه
ّ
يـشـ ّـددون على أن املحاكمة في ذاتها
غ ـيــر دس ـت ــوري ــة ،إذ بــإم ـكــان مجلس
ـس ف ــي منصبه
ال ـش ـي ــوخ إدانـ ـ ــة رئـ ـي ـ ٍ
وإقــال ـتــه ،لـكــن ال يمكنه الـقـيــام بذلك
تجاه مواطن عادي .وفي هذا اإلطار،
نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قوله
إن املحاكمة ستبدأ بمناقشة في شأن
إذا ما كانت اإلجراءات غير دستورية.
ّ
ويمكن أن تمكن هــذه املـقــاربــة فريق

مجلس الشيوخ
الدفاع عنه وأعضاء ّ
الـجـمـهــوريــن مــن تـجــنــب ال ــدف ــاع عن
الـ ـتـ ـغ ــري ــدات واالنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ــاذع ــة
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن ت ــرام ــب ق ـب ـيــل أع ـم ــال
الـ ـعـ ـن ــف .ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا املـ ـنـ ـطـ ـل ــق ،طـلــب
محاموه ،أمــس ،مــن مجلس الشيوخ
العدول فورًا عن محاكمته ،معتبرين
ّإياها انتهاكًا للدستور و»مسرحية
ّ
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل خـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـرًا عـ ـل ــى
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» .وك ـتــب املـحــامـيــان،
ديـفـيــد ش ــون وبـ ــروس كــاس ـتــور ،في
ّ
مــراف ـعــة م ــن  78صـفـحــة ُســل ـمــت إلــى
املحاكمة،
مجلس الشيوخ عشية بدء
ّ
أن «الــائـحــة االتهامية الـتــي تبناها
مـجـلــس الـ ـن ــواب غ ـيــر دس ـت ــوري ــة في
ّ
جــوانــب عــديــدة ،ويـكـفــي ك ــل مــن هــذه
الجوانب وحده العتبارها فورًا الغية
ّ
وفي غير محلها».

ّ ّ
إل أن رئيسة مجلس النواب ،نانسي
ّ
ب ـي ـل ــوس ــي ،الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت ف ــري ـق ــا مــن
تسعة ديموقراطيني إلدارة إجــراءات
ال ـ ـع ـ ــزل وتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـتـ ـه ــم لـ ـت ــرام ــب،
أصـ ّـرت على ضــرورة إجــراء املحاكمة،
ّ
سيضر
معتبرة أن الفشل في إدانته
بــالــديـمــوقــراطـيــة األم ـيــرك ـيــة .وقــالــت
للصحافيني ،الخميس« :سنرى إذا ما
كان مجلس الشيوخ مجلس شجاعة
أو ج ــن» .وتـحـتــاج إدان ــة تــرامــب إلى
أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس
ّ
سيتعي على
الشيوخ ،ما يعني أنــه
 17جـمـهــوريــا االنـشـقــاق عــن صفوف
باقي أعضاء الحزب واالنضمام إلى
جميع الديموقراطيني البالغ عددهم
 50سناتورًا ،في سيناريو يبدو شبه
مستحيل في الوقت الراهن.
ّ
في كل األحوال ،يمكن أن يخسر قطب

ّ
تولي ّ
أي منصب فدرالي في المستقبل (أ ف ب)
يسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من

ّ
في حين ال يزال ترامب يتمتع
بتأييد ّقوي فقد يكون الهجوم
قد خفض شعبيته

ال ــذي يـعـتـبــره نـ ـ ّـواب ديـمــوقــراطـيــون
«محاولة انقالب على أيدي إرهابيني
مـ ــن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل» ،ب ــأن ــه أخـ ـط ــر ه ـج ــوم
عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة األمـيــركـيــة ،منذ
الـحــرب األهـلـيــة فــي ستينيات القرن
التاسع عشر .وفي  13كانون الثاني/
ي ـن ــاي ــرّ ،
وج ـ ــه مـجـلــس الـ ـن ــواب تهمة
ّ
التمرد» إلى ترامب،
«التحريض على
ل ـي ـك ــون األخـ ـي ــر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي

ال ـع ـق ــارات ال ـســابــق الـكـثـيــر م ــن ج ـ ّـراء
امل ـحــاك ـمــة .وف ــي ح ــن ال ي ــزال تــرامــب
ّ
ي ـت ـم ــت ــع ب ـت ــأي ـي ــد قـ ـ ــوي فـ ــي ص ـف ــوف
قاعدته االنتخابية ،فقد يكون الهجوم
ّ
ّ
يصب
خــفــض شعبيته ،وه ــو أم ــر ال
البالغ
فــي مصلحة الرئيس السابق ّ
 74عامًا ،والــذي تروقه فكرة الترشح
مجددًا للرئاسة في عام  .2024وعلى
هــذا الصعيد ،أظهر استطالع جديد
أج ــراه مــركــز «إي ـب ـســوس» ،بالتعاون
مــع شبكة «اي ــه.ب ــي.س ــي» اإلخـبــاريــة،
أن ال ـتــأي ـيــد ال ـش ـع ـبــي إلدانـ ـ ــة تــرامــب
أقــوى هــذه املــرة ّ
مما كــان عليه خالل
محاكمته األولى .وخلص االستطالع
إلى تأييد  56في املئة من األميركيني
إدان ـتــه مقابل مـعــارضــة  43فــي املئة.
وال ي ـن ــوي ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ،الــذيــن
ي ـ ــدي ـ ــرون إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـم ـل ـيــة الـ ـع ــزل،
االلتزام بالنظريات القانونية فحسب
ّ
خـ ـ ّـال ال ـج ـل ـس ــة؛ إذ ت ـك ـشــف م ــذك ــرة،
ت ـل ــخ ــص م ــراف ـع ــات ـ ّه ــم ،ال ـن ـب ــرة ال ـتــي
ّ
سيعتمدونها ،ذلك أنهم اتهموا ترامب
ّ
متفجر ،وأشعله ّ
ثم
بأنه أعـ ّـد لوضع
سعى لتحقيق مكاسب شخصية من
الفوضى التي نجمت عن ذلك .أيضًا،
أش ــاروا إلــى ّ
نيتهم استخدام العديد
ّ
من تصريحات ترامب العلنية ضده،
بما فيها الخطاب الــذي أدلــى بــه في
ال ـســادس مــن كــانــون الـثــانــي /يناير،
قبيل االعتداء أمام حشد من أنصاره
قرب البيت األبيض حيث دعاهم إلى
«إظهار ّ
قوتهم» .وقال ترامب ،حينها:
«ل ــن تـسـتـعـيــدوا بـلــدنــا ق ــط إذا كنتم
ض ـع ـفــاء» ،داع ـيــا ّإي ــاه ــم إل ــى «الـقـتــال
بشراسة» ،لينطلق بعدها حشد من
ّ
مناصريه باتجاه مقر الكونغرس.
ّ
ّأم ـ ـ ــا مـ ـح ــام ــو ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ـن ــه فـ ــركـ ــزوا
ف ــي ب ـيــان ـهــم ع ـل ــى ن ـق ـط ـتــن ه ـم ــا :أن
املحاكمة «صورية» ،إذ ال يمكن إزاحة
تــرامــب مــن منصب لــم يـعــد فـيــه؛ وأن
الـهــدف مــن خطابه كــان التشكيك في
نتائج االنـتـخــابــات ،بينما ال تندرج
تصريحاته فــي ال ـســادس مــن كانون

مصر

ً
ّ
قضية البناء العشوائي« :الضجيج» وسيلة لإللهاء
ّ
على حني ّ
غرة ،صارت أزمة مصر كلها
ّ
تتلخص في مخالفات البناء العشوائي.
البلد الذي يعاني من تدهور في األجور
وم ـ ـش ـ ـكـ ــات داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ّـم ـ ــة ،ب ـخ ــاف
الخارجية وعلى رأسها ّ
«سد النهضة»،
بات ّ
همه اآلن ،حصرًا ،البناء العشوائي
ّ
وأزمــة املرافق وتوسيع الطرق الضيقة
لتخفيف الــزحــام املـ ــروري .هـكــذا َحـ ّـول
الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي تـ ُّ
ـوجــه
ً
ال ــدول ــة ،لـتـكــون م ـقــاوال للبناء وإع ــادة

أزمة ّالسيسي ليست مع الفقراء
فقط ،بل
ومتوسطي الدخل
ّ
تشمل األغنياء هذه المرة
ً
الـتـخـطـيــط ب ــدال م ـ ّـن تـقــديــم ال ـخــدمــات.
الـعــام املــاضــي ،تلقى السيسي تقارير
تــؤكــد خـطــورة ّرد الفعل على الــرســوم
امل ـفــروضــة لتقنني أوضـ ــاع املـخــالـفــات
الـتــي ُسـ َ ّـجـلــت على م ــدار العقد األخير
ب ـم ـبــالــغ أدخـ ـل ــت ع ـلــى خــزي ـنــة ال ــدول ــة
ّ
مليارات الجنيهات في أقل من عام ،مع
ّ
أنها كانت ّ
مقدمات فقط إلثبات جدية
التصالح.
عـلــى أن أزم ــة الـسـيـســي حــالـيــا لــم تعد
م ــع ال ـف ـقــراء ومـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل الــذيــن
ي ــري ــد إطــاح ـت ـهــم م ــن م ـنــازل ـهــم مـقــابــل
تعويضات هزيلة ،بل ّ
تمتد إلى األثرياء
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الــذيــن رف ـضــوا مـشــاريـعــه فــي ضاحية
م ـصــر ال ـج ــدي ــدة ،ح ـيــث ي ـج ــري الـعـمــل
على بناء جسور ـ ـ أريــد منها تسهيل
حــركــة املـ ــرور ـ ـ ـ ـ بـطــريـقــة ُت ـ ّ
ـدم ــر الـهــويــة
الـتــاريـخـيــة ملـنـطـقــة ال ـبــازل ـيــك ف ــي حـ ّـي
مـصــر ال ـجــديــدة ال ــذي ّأس ـس ــه ال ـب ــارون
ً
إم ـب ــان ،ف ـضــا ع ــن ح ـ ّـي الــزمــالــك ال ــذي
ّ
يـحــاول ســكــانــه الـحـفــاظ على طبيعته
التاريخية .غضب األغنياء جرى العمل
على استيعابه سريعًا ج ـ ّـراء التهديد
الحي الذي يقع فيه ّ
ّ
مقر
بتظاهرات في
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وذل ــك بــإعــان أنه
ال نية إلنشاء جسر من األســاس ،فيما
ّ
يضغط سكان الزمالك إللغاء مشروع
«عـ ــن ال ـق ــاه ــرة» ال ـ ــذي وض ـع ــت وزارة
الـسـيــاحــة واآلث ـ ــار الـحـجــر األسـ ــاس له
ّ
قـبــل أســابـيــع ضـمــن خــطــة لالستثمار
فــي ال ـحـ ّـي الـشـهـيــرّ .أم ــا غـضــب الـفـقــراء
ومحدودي الدخل ،فال يزال مكتومًا ،من
دون ّرد فعل حكومي ّ بخالف الحديث
عن التعويضات املتدنية.
األح ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،اص ـط ـح ــب ال ــرئ ـي ـ ُـس
َ
وزراء الـحـكــومــة ف ــي زي ـ ــارة إل ــى عــزبــة
ُ
ّ
ال ـه ـجــانــة ال ـت ــي ت ـع ــد واحـ ـ ــدة م ــن أكـثــر
املناطق مخالفة في البناء العشوائي،
حيث ّ
تحدث بحزم عن إعــادة تخطيط
ّ
املنطقة كجزء من مخطط أكبر لتطوير
املناطق املماثلة بتكلفة تتجاوز نظريًا
مليارات الجنيهات ،على أن تـ ّ
ـدر على
الحكومة مـلـيــارات أخ ــرى ليس بسبب

إع ـ ـ ــادة ب ـي ــع األراضـ ـ ـ ــي ب ــأس ـع ــار أع ـلــى
بـكـثـيــر م ــن ال ـتــي دف ـع ـهــا ل ــأه ــال ــي ،بل
ل ــزي ــادة ال ـق ـي ـمــة َّال ـســوق ـيــة لـلـمـشــاريــع
ال ـح ـكــوم ـيــة امل ـن ــف ــذة ف ــي ه ــذه املـنــاطــق
بهدف استثماري .ظاهر هــذه العملية
التطويرية هو «توفير الحياة الكريمة
للمواطنني وتصحيح أخطاء عمليات
الـبـنــاء مــن  2011حتى  ،»2017لكن ما
ّ
مجرد إنفاق مليارات
تخفيه أكبر من
الجنيهات على مجموعة طرق جديدة
لتوسيع القديمة أو بناء طرق وجسور
جـ ــديـ ــدة ي ـف ــاخ ــر «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» بــإن ـجــاز
(أ ف ب)

ن ـه ـضــة ف ـي ـه ــا ،م ــع أن ـ ــه ج ـم ــع كـلـفـتـهــا
ً
أوال مــن أصـحــاب ال ـسـ ّـيــارات بالرسوم
اإلضافية على التراخيص ،وثانيًا من
ّ
مسمى «رسوم
جيوب املواطنني تحت
يتكرر مع أيّ
تنمية موارد الدولة» الذي ّ
رسوم ُي ّ
سددها املصريون في الخدمات
الحكومية.
الـ ّصــدام هــذه امل ـ ّـرة ،وفــق تقرير رسمي
تـلــقــاه السيسي ،مرتبط بمواجهة مع
م ـح ــدودي وم ـتـ ّ
ـوس ـطــي ال ــدخ ــل ،س ــواء
ّ
ملك األبــراج الذين بنوا على األراضي
ّ
َّ
بشكل غير مخطط ،أو مــاك الوحدات
الذين وضعوا أموالهم في شقة تمليك
َ
ّ
ليستقروا فيها وباتوا اليوم مطالبني
ّ
بــال ـخــروج مـنـهــا وال ـح ـصــول عـلــى أق ــل
من نصف ما دفعوه ،في وقت َّ
تسببت
فيه اإلجــراءات الحكومية املتالحقة في
زيـ ــادة أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ب ـص ــورة غير
مسبوقة خالل السنوات األخيرة.
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــور امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،ط ــرح ــت
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــرص ــا ل ـ ـع ـ ـقـ ــارات تـبـنـيـهــا
ملختلف الفئات ،لكن غالبية الوحدات
ُ
لــم تـحـجــز بــاسـتـثـنــاءات قليلة بسبب
زيادة املعروض عن حجم الطلب ،وهو
م ــا دف ــع إل ــى إع ـ ــادة تــوجـيــه املــواطـنــن
ن ـح ــو ال ـ ـشـ ــراء اإلجـ ـ ـب ـ ــاري بـتـسـهـيــات
لشغل آالف الــوحــدات الـشــاغــرة ،ســواء
ال ـتــي ت ـ ّـم االن ـت ـهــاء م ــن بـنــائـهــا أو ثـ ّـمــة
ّ
م ـخــط ـطــات لـتـشـيـيــدهــا .وهـ ــو أمـ ــر لن
يقتصر على املواطنني القاطنني املباني

امل ـخــال ـفــة ،ب ــل سيشمل أي ـضــا موظفي
الحكومة العاملني في الوزارات ،فهؤالء
سيكونون مجبرين على شراء وحدات
ُ
س ـك ـن ـيــة ج ــدي ــدة ت ـج ـ ّـه ــزه ــا ال ـح ـكــومــة
مباني الـ ــوزارات الجديدة.
بالقرب مــن ُ ّ
هــذه الخطة تــوفــر للموظفني املنتقلني
شققًا جــاهــزة يـجــري س ــداد ثمنها من
رواتبهم على مدد سداد طويلة وفوائد
سنوية مع تخفيضات للدفع الفوري،
ف ـي ـمــا س ـي ـج ــري الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع فـ ــي تـنـفـيــذ
م ـش ــروع ــات الـ ـط ــرق ،وزيـ ـ ــادة ال ــرس ــوم
ّ
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ك ـ ــل ط ــري ــق ،وزي ـ ــادة
رســوم املــواصــات داخــل القاهرة وبني
املحافظات ،على نحو يلتهم ّ
أي زيادة
في الرواتبّ .
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ت ـل ــق ــي ال ـس ـي ـســي ت ـقــاريــر
الظروف التي تحيط
حول الغضب من
َ
بعملية التعويضات ِل ــن ال يــرغــب في
االن ـت ـق ــال ،وخ ــاص ــة أن غــالـبـيــة املــواقــع
امل ـق ـتــرحــة لـنـقــل امل ــواط ـن ــن ب ـع ـيــدة عن
مــواقــع مـنــازلـهــم الـحــالـيــة ،إال أن نــزول
الرئيس مع الحكومة إلى عزبة الهجانة،
وقبله مداخلته الهاتفية فــي برنامج
تـلـفــزيــونــي لـلـحــديــث ع ــن األم ـ ــر ،ج ــاءا
ليعكسا رغـبــة فــي إي ـصــال رســالــة بــأن
ّ
مستمرة في تنفيذ قراراته في
الحكومة
شــأن إزال ــة املخالفات ،ونقل املواطنني
لتحسني حياتهم جبرًا وفق وجهة نظر
الرئيس وحده!
(األخبار)

انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحوم
جميل جرجس البشعالني
وال ــد ج ــورج زوجـتــه ضحى قاسم
طاهر
بسبب األوضاع الصحية الطارئة
وحـ ــرصـ ــا ع ـل ــى الـ ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة
يتقبل ابن الفقيد وزوجته
الـ ـتـ ـع ــازي ش ــاك ــري ــن ع ـل ــى األرقـ ـ ــام
التالية :
جورج71/410418 :
ضحى طاهر03/829881 :

ّ
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر إل ف ــي إطـ ــار حــريــة
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـت ــي يـحـمـيـهــا ال ــدس ـت ــور.
ّ
وفـ ـ ــي حـ ــن لـ ــم ت ــت ـض ــح ب ـع ــد م ـعــالــم
امل ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة ،رف ـ ـ ــض فـ ــريـ ــق ال ــرئ ـي ــس
ال ـس ــاب ــق دع ـ ــوة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن لــه
إل ــى اإلدالء ب ـش ـهــادتــه .م ــن جهتهم،
ال يــرغــب الـجـمـهــوريــون ،الــذيــن يبدو
أن ـ ـهـ ــم م ـن ـق ـس ـم ــون ح ـ ـيـ ــال مـسـتـقـبــل
الحزب ،في مناقشة مسألة املحاكمة
ً
امل ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ط ــوي ــا .وف ــي أح ــدث
مؤشر إلى االنقسام ،أدان فرع والية
وايــوم ـي ـنــغ ف ــي ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري،
ال ـس ـبــت ،الـنــائ ـبــة ل ـيــز تـشـيـنــي ،الـتــي
ّ
تعد ثالثة أرفع شخصية حزبية في
مجلس النواب ،بسبب تأييدها ّعزل
ترامب ،وطالب باستقالتها .ويفضل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن ط ـ ّـي
الصفحة سريعًا إلفساح املجال أمام
الكونغرس إلقــرار مقترحات لبايدن
ت ـح ـظــى ب ــأول ــوي ــة ،ع ـل ــى غ ـ ــرار خـطــة
إنـ ـق ــاذ اق ـت ـص ــادي ض ـخ ـمــة ملــواج ـهــة
تداعيات «كوفيد .»19 -
(رويترز ،أ ف ب)

إشتراكات
إعالنات
رسمية
ومبوبة
وفيات

هاتف 01-759500
فاكس 01-759597

استراحة
3664 sudoku

كلمات متقاطعة 3 6 6 4
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بسم الله الرحمن الرحيم
يــا ايتها النفس املطمئنة ارجعي
الــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي (صدق
الله العلي العظيم)
ببالغ الحزن واألســى ننعي اليكم
فقيدتنا املرحومة
الحاجة سكنة احمد سعد
ارم ـ ـل ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم حـ ـس ــن م ـح ـمــد
العشي
اش ـقــائ ـهــا عـبــدالـلـطـيــف وامل ــرح ــوم
عبدالكريم سعد
أوالدهـ ـ ـ ــا امل ـح ــام ــي عـ ـل ــي ،زوج ـت ــه
نبال حافظ والحاج محمد ،زوجته
س ـم ـيــرة بـ ـش ــارة ،وح ـس ــن ،زوج ـتــه
مريم بزي وعايدة ،وسوزان زوجة
الدكتور جمال حافظ
وافتها املنية فجر اإلثـنــن الواقع
فــي  8شـبــاط  2021ووري ــت الثرى
في جبانة بلدتها بنت جبيل.
وبـسـبــب ال ـظــروف الــراهـنــة تعتذر
عائلتها عن تقبل التعازي وتتقبل
التعازي عبر الهاتف لكل من:
اب ـ ـن ـ ـهـ ــا املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ع ـ ـلـ ــي ال ـع ـش ــي
03465555
اب ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج مـ ـحـ ـم ــد ال ـع ـش ــي
03889517
اب ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن الـ ـعـ ـش ــي
003132471800
ص ـه ــره ــا ال ــدكـ ـت ــور جـ ـم ــال حــافــظ
03747119
اآلس ـف ــون آل الـعـشــي ،س ـعــد ،بــزي،
حافظ ،بشارة وعموم أهالي بنت
جبيل
ولكم من بعدها طول البقاء

◄ إعالنات رسمية ►
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أفقيا

 -1مفتي لبناني راح ــل – اســم مــوصــول –  -2مدينة نمساوية –  -3خــاف شمال
– عاصمة اوروبـيــة –  -4عال وارتـفــع النبات – معركة تاريخية بحرية وقعت بني
الـقــوات اإلنكليزية بقيادة نلسون واألسـطــول الفرنسي بقيادة نابليون وانتهت
بهزيمة الفرنسيني –  -5مقياس مساحة – من الحيوانات – ضمير متصل –  -6من
الطيور – من الحيوانات –  -7يجري في العروق – األمر املنكر العظيم –  -8فوالذ –
صفة دعوى كاذبة في املحاكم –  -9من األلوان – خط دائري يرى فيه املشاهد السماء
كأنها ملتقية باألرض –  -10أظلم الليل – من األزهار

عموديًا

3

5

حل الشبكة 3663

شروط اللعبة

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

 -1فنان سوري –  -2إحدى جزر الفيليبني – كافر –  -3نأتي بعده – من الفاكهة –
 -4جمع التاجر بضائعه في مخزن – عائلة فنان لبناني من أغانيه « شروال جدك
«– بحر –  -5والد – تطلعاتك وطموحاتك املستقبلية –  -6إقليم إيطالي عاصمته
ميالنو – ّ -7
دوامة البحر التي ُيخشى فيها الغرق – مدينة مصرية –  -8غاص في
املــاء فمات مختنقًا – صــوت الحمار –  -9خــوذة الــرأس –  -10آلــة تستعمل لفصل
الحبوب عن السنابل او عن القش – جنس ّ
حيات خبيث جدًا

أفقيا

1

 -1بنغازي – صمت –  -2وهران – قورش –  -3رمس – دكار –  -4هايدن – كي –  -5سم – بق – ّ
وياك –
 -6تيتو – ون – رو –  -7ال – مال – ريف –  -8ناغازاكي –  -9لن – ضرس – ّ
نشك –  -10يوليو – جوري

عموديًا
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مشاهير 3664

حلول الشبكة السابقة

 -1ستانلي –  -2نهم – ميالنو –  -3غرسه –  -4ا ا – أبو ماضي –  -5زنديق – ازرو – -6
كد – والس –  -7قانون –  -8صور – رينو –  -9مر – كاري – شر –  -10تشايكوفسكي
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إعداد
نعوم
مسعود
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كاتبة كويتية ورئيس التحرير السابق لوكالة األنباء الكويتية .شاركت
في مؤتمرات محلية ودولية حول املرأة ودورها في املجتمع وانجازات
املرأة الكويتية في االعالم
 = 2+7+3+8+5+4حصن السمؤال ■  = 11+9+1من أيام األسبوع ■ 6+10
= اسم موصول

حل الشبكة الماضية :يوجين مكارثي

إعالن من نقابة املهندسني – طرابلس
ً
عمال باملادة  24من قانون تنظيم مهنة
ال ـه ـنــدســة واملـ ـ ــادة  – 4 – 4م ــن الـنـظــام
الداخلي للنقابة واملواد  11 – 8و  15من
قانون الصندوق التقاعدي،
وع ـط ـفــا ع ـلــى ق ــان ــون تـعـلـيــق امل ـهــل رقــم
 160/2020وت ـب ـع ــا ل ـ ـقـ ــرارات الـتـعـبـئــة
العامة،
وعطفًا على الظروف الصحية القاهرة
التي تمر بها البالد
ت ــدع ــى ه ـي ـئــة امل ـن ــدوب ــن ل ـع ـقــد جلسة
ً
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــاال ل ـج ـل ـس ــة
 27/3/2020فــي دار الـنـقــابــة لبحث ما
يلي:
 ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي اإلداري وامل ــال ــيلـكــل م ــن مـجـلــس الـنـقــابــة ولـجـنــة إدارة
ال ـص ـنــدوق ال ـت ـقــاعــدي ع ــن ع ــام – 2019
.2020
 التقرير املالي السنوي عن العام 2019–  2020للنقابة وص ـنــدوق التقديمات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـبـ ــرامـ ــج امل ـل ـح ـق ــة ب ــه،
والصندوق التقاعدي.
 املوافقة على مـشــروع مــوازنــة النقابةوصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج املـ ـلـ ـحـ ـق ــة ب ـ ــه وال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
التقاعدي للسنة .2022 – 2021
 تـ ـح ــدي ــد رس ـ ـ ــم االنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب ورس ـ ـ ــوماالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي وقـ ـيـ ـم ــة الـ ــراتـ ــب
التقاعدي للعام .2022 – 2021
 تعيني خبير مدقق حسابات.جلسة اولى :الساعة الثانية من بعد ظهر
يوم الجمعة الواقع فيه .20/2/2021
ج ـل ـس ــة ث ــانـ ـي ــة :الـ ـس ــاع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 27/2/2021حـ ـي ــث ي ـ ـكـ ــون ال ـن ـص ــاب
قانونيًا بمن حضر.
النقيب بسام زيادة
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

جائزة باسمه تقديرًا لمكانته
إطالق
ّ

محمد السرغيني ...رائد تحديث الشعر المغربيّ

الرباط ــ عبد الرحيم الخصار
حسنًا فعلت «حلقة الفكر» في املغرب،
ال ـت ــي يــرأس ـهــا ال ـبــاحــث واألك ــادي ـم ــي
جمال بوطيب ،حني أعلنت أخيرًا عن
تـنـظـيــم ج ــائ ــزة أدب ـي ــة ج ــدي ــدة تحمل
اس ــم الـشــاعــر املـغــربــي الـكـبـيــر محمد
السرغيني (مــوالـيــد  .)1930فالرجل
ّ
ي ـس ـت ـحــق ف ــي هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ب ــال ــذات
الكثير من االحتفاء الرمزي ،هو الذي
تـ ّ
ـزعــم بــاك ـرًا م ـشــروع تـحــديــث الشعر
في املغرب وفتحه على أجناس أدبية
وفنية أخرى ،في زمن كان هذا الشعر
غارقًا في التقليد.
ت ـش ـتّــرط ال ـج ــائ ــزة أن ي ـك ــون الـشــاعــر
املترشح مغربيًا أو عربيًا مقيمًا في
املغرب ،وأال تكون نصوص املجموعة
امل ـق ـتــرحــة م ـن ـشــورة م ــن ق ـب ــل .وي ـبــدو
بالتالي أن الجائزة تستهدف الشباب
فــي األس ـ ــاس .وه ــذا الـتــوجــه ينسجم
م ــع م ــا ت ـم ـ ّـي ــز ب ــه ال ـس ــرغ ـي ـن ــي ط ــوال
حياته من ميل إلــى تشجيع الشعراء
ال ـش ـب ــاب وت ــأط ـي ــر ت ـج ــارب ـه ــم ،س ــواء
عبر التواصل املباشر معهم ،أو عبر
«م ـح ـت ــرف ال ـش ـع ــر» ف ــي ك ـل ـيــة اآلداب
التي كان يشتغل فيها أستاذًا جامعيًا
ورئيسًا للمحترف الذي كان سببًا في
ظـهــور الـعــديــد مــن األس ـمــاء الشعرية
في املغرب ،خصوصًا الذين ولدوا في
فاس أو درسوا فيها.
تـنـسـجــم ال ـج ــائ ــزة أي ـض ــا م ــع جــوهــر
املـ ـش ــروع ال ـش ـعــري ع ـنــد الـســرغـيـنــي،
ّ
فالجهة املنظمة «حلقة الفكر» تعرف
أن ال ـك ـت ــاب ــة ال ـش ـع ــري ــة ع ـن ــد صــاحـ َـب
ّ
«جبل قاف» ظلت منذ بدايتها مبطنة
بــالـفـكــر .فـقــد ق ــاد الـســرغـيـنــي الشعر
امل ـغ ــرب ــي ب ــاكـ ـرًا إلـ ــى أرض الـفـلـسـفــة،
ً
محاوال إخراجه من القفص الوجداني

نقد

والوطني الــذي ظل محاصرًا فيه إلى
حدود منتصف القرن املاضي.
لــم يكن الجانب الفكري هــو كــل شيء
ّ
فـ ــي ش ـع ــر ال ـس ــرغ ـي ـن ــي ،ف ـق ــد مــك ـن ـتــه
ثـقــافـتــه الـشــاسـعــة وتـكــويـنــه امل ــزدوج
العربي واألوروب ــي من االنفتاح على
أج ـنــاس أدب ـيــة وفـنـيــة أخـ ــرى ،أهـ ّـمـهــا
ال ـت ـش ـك ـيــل ،ه ــو الـ ـ ــذي عـ ــاش مـفـتــونــا
ً
ب ــاألل ــوان ،وح ــام ــا لـثـقــافــة تشكيلية
ً
رفيعة ،فضال عن تقريبه املبكر للشعر
املـ ـغ ــرب ــي مـ ــن تـ ـخ ــوم ال ـن ـث ــر والـ ـس ــرد
والتقاطع أيضًا مع املسرح ،والدخول
بالكتابة الشعرية في أشكال تجريبية
بدت ملعاصريه مغامرة صعبة .غير أن
السرغيني عــاش مفتتنًا بالغموض،
ّ
ومـتـجــنـبــا مــا أم ـكــن الـكـتــابــة املـتــاحــة،
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم أس ـ ــراره ـ ــا لـ ـلـ ـق ــارئ مـنــذ
الوهالت األولى.
وســواء كان هذا االفتتان بالغموض
ّ
يخدم نصوص الشاعر أو يقع محط
ّ
نقاش ،فقد شكل ملمحًا عامًا لتجربة
ُ
ّ
السرغيني ،وبالتالي صار نصه فريدًا
ّ
ّ
وجليًا في
والقراء،
ومميزًا لدى النقاد
زحمة النصوص والتجارب األخرى.
لـلـســرغـيـنــي ج ـ ــذور ن ـضــال ـيــة قــديـمــة
ان ـع ـك ـس ــت ع ـل ــى ك ـت ــاب ـت ــه ،ف ـق ــد ع ــاش
مرحلة االستعمار الفرنسي للمغرب
من جهة ،وانخرط الحقًا في نشاطات
الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـف ــرن ـس ــي خ ــال
دراسـ ـت ــه ف ــي الـ ـس ــورب ــون ،ح ـيــث كــان
ي ـ ـ ـ ــوزع املـ ـن ــاشـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــو إل ــى
ت ـظــاهــرات ت ـهـ ّـم الـطـلـبــة ال ـقــادمــن من
أفريقيا والعالم العربي .لكن ما حدث
فــي ربيع بــراغ جعل الـشــاب ينسحب
من كل األوعية اإليديولوجية ويلجأ
إلى األدب باعتباره مشتركًا إنسانيًا
ي ــدع ــو إل ــى ال ـخ ـيــر وال ـق ـيــم الـجـمـيـلــة،
بعيدًا عن كل تعصب فكري أو إثني.

هــذا الـلـجــوء إلــى األدب سيتزامن مع
مرحلة مهمة في تاريخ الكتابة عند
السرغيني وعن مجايليه من املغاربة،
وه ــي م ــا يـمـكــن أن نـسـمـيـهــا مــرحـلــة

جذور نضالية انعكست على
كتابته ،فقد عاش مرحلة
االستعمار الفرنسي للمغرب،
وانخرط الحقًا في أنشطة الحزب
الشيوعي الفرنسي
ّ
«التصوف الشعري» .كان السرغيني
ي ــرى فــي الـتـصــوف ع ــودة إل ــى ال ــذات،
ليس في سياق انطوائي ،بل من أجل

ُ ً
تــأهـيـلـهــا ملــواجـهــة عــالــم يـنـحــو كـلـيــة
نحو املــادة ويبتعد بالتدريج عن كل
مــا هــو روح ـ ّـي .رأى السرغيني أيضًا
ّ
أن ما عرفه الشعر عبر أطراف العالم
ّ
مــن ت ـحــول وثـ ــورة ،ك ــان فــي األس ــاس
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـشـ ـك ــل .ل ــذل ــك وج ــد
نـفـســه مـعـنـيــا أك ـثــر بــاالش ـت ـغــال على
املضمون .فقارئ نصوص السرغيني
سيجد نفسه بــال ـضــرورة فــي حاجة
إلـ ــى مــرج ـعـ ّـيــة م ـعــرف ـيــة ت ـت ـقــاطــع مع
املعرفة التي أنتجت هذه النصوص.
كـ ـ ــان رهـ ـ ـ ــان الـ ـش ــاع ــر هـ ــو الـ ــوصـ ــول
إل ــى كـتــابــة يـنـفـلــت فـيـهــا ال ـظــاهــر من
ظاهريته ،في تشابك واضح مع الفكر
الـتـجــريــدي فــي الـتـشـكـيــل .وق ــد سبق
لــه أن أنـجــز دراس ــة مهمة يـحــاول من
خاللها أن يرصد طرق قــراءة اللوحة

فيبي دينيفور (دافني) وريغي ــ جان بيدج (سايمون) في مشهد من العمل

ال ـت ـج ــري ــدي ــة ،ه ــو ال ـ ــذي كـ ــان صــديـقــا
ّ
مقربًا ألهم التجريديني املغاربة أمثال
جياللي الغرباوي ،ومحمد املليحي،
ّ
ومحمد شبعة ،واملكي مغارة ومحمد
القاسمي وغيرهم.
انتبه السرغيني باكرًا إلى مسألة هدم
الـحــدود بــن األجـنــاس األدبـيــة .يمكن
التوقف مثال عند كتابه «وجدتك في
ه ــذا األرخ ـب ـي ــل» الـ ــذي ي ـح ــار ال ـق ــارئ
ومعه الناقد في ًتصنيفه والحسم في
مــا إذا كــان رواي ــة أو نـثـرًا مفتوحًا أو
ً
عمال شعريًا.
أفــاد السرغيني من لقائه املباشر مع
أقـطــاب الـحــداثــة الشعرية فــي الـعــراق
خـ ـ ــال دراس ـ ـت ـ ــه فـ ــي ج ــامـ ـع ــة بـ ـغ ــداد
منتصف الخمسينيات ،ولقائه أيضًا
برموز األدب الجديد في فرنسا حني
كان يدرس في جامعة السوربون التي
ح ـصــل م ـن ـهــا ع ـلــى شـ ـه ــادة دكـ ـت ــوراه
الدولة .بدأ الكتابة في مجلة «األنيس»
خالل األربعينيات باسم مستعار هو
محمد نـسـيــم .وأص ــدر الحـقــا باسمه
ال ـص ــري ــح ع ـ ــددًا م ــن األعـ ـم ــال األدب ـي ــة
والنقدية ،من بينها« :ويكون إحراق
أسمائه اآلتـيــة» ،و«بـحــار جبل قــاف»،
و«الـكــائــن السبئي» ،و«أغـنـيــة القطار
الشبح» ،و«وجدتك في هذا األرخبيل»،
و«مـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـعـ ــل هـ ـ ـ ــذا بـ ـجـ ـم ــاجـ ـمـ ـك ــم؟»،
و«م ـحــاضــرات فــي السيميولوجيا»،
و«صــاح ستيتية ،دراســة وترجمة».
وباإلعالن عن الجائزة الجديدة التي
تـحـمــل اس ـمــه ،يـتـعـ ّـن عـلــى الباحثني
وال ــدارس ــن لـ ــأدب امل ـغ ــرب ــي ،ومـعـهــم
املــؤسـســات املعنية بــالـشــأن الثقافي،
العودة إلى تجربة محمد السرغيني
وإي ــائـ ـه ــا م ــا ت ـس ـت ـحــق م ــن اه ـت ـم ــام،
واالح ـت ـف ــاء بـشــاعــر رائ ــد ق ـ ّـدم الكثير
للشعر املغربي.

ّ
رندلى منصور ...بشاعة النفس البشرية

درية كمال فرحات
«مـعـمـ ّ
ـوديــة شـيـطــان» رواي ــة للكاتبة
رن ــدل ــى م ـن ـصــور ،الـ ـص ــادرة ع ــن «دار
الصحبة الثقافية للنشر اإللكتروني».
رواي ـ ـ ــة ف ــي ع ـن ــوان ـه ــا الـ ـع ــام تـنـطـلــق
مــن مـبــدأ قلب املـقــايـيــس ،فـبــدايــة هي
ّ
تتجه إلى أن تكون كتابًا إلكترونيًا،
ّ
وفـ ـ ــي ذلـ ـ ــك ح ـس ـم ــت اتـ ـج ــاهـ ـه ــا إل ــى
مسايرة التجديد الــواقــع في حياتنا
اليومية ،فباتت الـقــراءة اإللكترونية
هــي الـغــالـبــة .وف ــي قلبها للمقاييس
نجده في العتبات ّ
النصية ،بــدءًا من
ّ
«معمودية شيطان» ،القائم
العنوان
ّ
على مبدأ التناقض ،فكلمة املعمودية
لها دالالت ّ
مقدسة ّ ،فهي في املفهوم
املسيحي طقس يمثل دخول اإلنسان
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة امل ـ ـس ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــة ،والـ ـشـ ـخ ــص
ال ــذي ي ـجــري تـعـمـيــده يـصـبــح تابعًا
ّ
ل ـل ـم ـس ـيــح .وال ــاف ــت أن هـ ــذه الـكـلـمــة
جــاءت في العنوان مضافة إلى كلمة
صــدمــة أو
ال ـش ـي ـطــان ،وه ـن ـ ّـا ت ــأت ــي ال ـ ّ
املفارقة التي تتولد عند املتلقي .وقد
غاضبًا
معترضًا أو
يقف مشدوهًا أو
ٍّ
ّ
لـهــذا ال ـتــرابــط ،وه ــو ح ــق لـكــل متلق،
ّ
ل ـكــن عـلـيــه ق ـبــل أن يـكـيــل االت ـهــامــات
أن يــرى ما هو الرابط بني املعمودية
والـ ـشـ ـيـ ـط ــان .واسـ ـتـ ـط ــاع ــت ال ـكــات ـبــة
م ــن خ ــال ه ــذه ا ّل ـصــدمــة ف ــي العتبة
ّ
العنوانية أن تحقق وظائف العنوان
التي أشار إليها جيرار جينت ،فيذكر
ّ
بــأن العنوان مجموعة مــن العالمات
ّ
ّ
اللسانية يمكن أن توضع على رأس
ّ
ّ
النص لتحدده ،وتدل على محتواه.
وم ــن خ ــال ه ــذا الـعـنــوان «مـعـمـ ّ
ـوديــة

ّ
ّ
شـيـطــان» ،نستطيع ال ـقــول إن ــه حقق
وظيفتني من وظائف العنوان :األولى
ه ــي الــوظ ـي ـفــة ال ــوص ـف ـ ّـي ــة ،وال ـثــان ـيــة
ه ــي الــوظ ـي ـفــة اإلغ ــرائ ـ ّـي ــة .والــوظـيـفــة
ّ
الوصفية للعنوان تسهم فــي وصف
ال ـ ـنـ ـ ّـص ،واإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى م ــوض ــوع ــه،
ّ
الوصفية بوظيفة
وترتبط الوظيفة
ّ
اإلي ـ ـ ـحـ ـ ــاء ،فـ ـك ــل ع ـ ـنـ ــوان لـ ــه أس ـل ــوب ــه
ال ـ ـخـ ــاص .وم ـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذا ّاإليـ ـح ــاء
ن ـك ـت ـشــف قـ ـ ــدرة الـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـاص ،ألنـ ـ ــه ب ـهــذا
ّ
اإلي ـح ــاء ت ـبــرز الـقـصــديــة مــن اخـتـيــار
ّ
ـاص ــة أن
الـ ـق ــاص ،وهـ ـك ّــذا أرادت ال ـق ـ ّ
تثير أفــق التوقع الــذي ال يتحقق إال
داخـ ــل الـ ـن ـ ّـص ،وق ــد نـجـحــت ف ــي ذلــك
العنوان ،فلم يكن
عبر اختيارها لهذا
ّ
وصفيًا فقط ّإنما ّ
تقصدته
اختيارها
وعنته.
ّ
ّأم ــا ا ّلــوظـيـفــة اإلغ ــرائ ـ ّـي ــة ،فـهــي تـحــث
امل ـت ـلــقــي ك ــي ي ـخ ــوض غ ـم ــار ال ـن ـ ّـص،
وت ـت ــرك ل ــدي ــه ف ـض ــاء م ــن ال ـت ـســاؤالت
ّ
تقول،
حول ماذا تود هذه الرواية أن ّ
ويمكن أن تترك له بياضات يتوقف
ل ـل ـت ـف ـك ـيــر وت ـع ـب ـئ ـت ـه ــا بـ ـم ــا ي ـنــاســب
الـ ـف ــراغ ال ـت ــأوي ـل ــي .وه ـ ــذا م ــا يـحــدث
ّ
«معمودية
معنا عندما نقرأ العنوان
سيميائية تشدّ
ّ
فهو عالمة
شيطان»ّ ،
املتلقي ،فتحثه على القراءة ليكتشف
مـ ــدلـ ــوالت ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـن ـق ـي ـضــن،
بــن املـعـمـ ّ
ـوديــة بـمــا فيها مــن قــداســة
وطـهــارة ،والشيطان ومــا فيه من إثم
ونجاسة.
ّ
النصية التي
والـصــورة من العتبات
اعتمدتها الـقـ ّ
ـاصــة ،فأكملت اإليـحــاء
الذي أعطاه العنوان ،لكن حافظت على
غموض تحديد جنوسة الشيطان ،ما

يزيد من التشويق ،لنتبني ّ
هوية هذا
الـشـيـطــان ال ــذي ربـمــا كــانــت لــه صفة
ّ
يتحول إلى
الطهارة والقداسة قبل أن
ش ـي ـطــان ي ـبــث ظـلـمــه وس ـم ــوم ــه .وقــد
قـ ّـدمــت الـقـ ّ
ـاصــة فــي إهــدائـهــا إش ــارات
داللـ ّـيــة تحيل إلــى ما سيقرأه املتلقي
في منت الرواية ،فتهدي روايتها« :إلى
ّ
ّ
ّ
كنف الــظـلــم ،وظــن
ك ّــل مــن تــرعــرع فـ ّـي ُ
أنه عائلة ...إلى كل من ذبحت طفولته
ّ
عـلــى أع ـتــاب ال ـش ـه ــوات ...إل ــى ك ــل من
اخ ـت ـص ــرت روحـ ـ ــه ه ـ ّ
ـوي ــة ض ــائ ـع ــة...
ّ
انتحار!»
السكوت في حرم الظلم
ّ
ّ
ّ
الظلم /العائلة /الطفولة /الشهوات/

ّ
المخدرات ،والقتل ،وخطف
األطفال واالتجار باألعضاء
ومافيا المال والسلطة
ه ــوي ــة ض ــائـ ـع ــة /ان ـ ـت ـ ـحـ ــار ،ك ـل ـمــات
ّ
مفتاحية يمكن مــن خاللها الــولــوج
ّ
ّ
إلـ ــى م ــا ق ــدم ـت ــه ال ـق ــاص ــة ف ــي عملها
هــذا .بناء ســردي يرسم معالم الظلم
والفساد ،وينفتح على عائلة ّ
سيدة
ال ـق ـصــر «هـ ــا» ال ـت ــي تـحـلــم البـنـتـهــا
«حــا» بــزواج أسـطــوري ضخم حتى
لو حرمها هــذا قصة ّ
حبها الطاهرة
مـ ــع «ج ـ ـ ـمـ ـ ــال» .وفـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـجــد
موقف ّ
سيدة القصر الرافض البنتها
ّ
ّ
الثانية املحامية «ناي» التي تسميها
ّ
البربرية ،ونلمح طيف ابنتها الثالثة
«ج ـنــى» الـتــي تحلم بـمــا تسعى األم
إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه الب ـن ـت ـه ــا «ح ـ ـ ــا» .أم ــا

ص ـ ـ ــورة األب ،ف ـه ــي ص ـ ـ ــورة غــائ ـبــة
حاضرة.
صـ ــورة غــري ـبــة ألم ت ـقــف م ــن بـنــاتـهــا
م ــوق ـف ــا ال ُي ـش ـب ــه األم ـ ــوم ـ ــة ،وت ـط ــرح
الكاتبة تساؤالت« :غريب هو موقف
الـ ـسـ ـي ــدة ه ـ ــاِ ،ل ـ ــم ال تـ ــأبـ ــه ل ـن ـج ــاح
ً
ابنتها؟!! أكانت فعال ّمهتمة ملوضوع
وتخاف أن تتأثر بما يمكن أن
حــا،
ّ
تـسـمــع؟ أم أن ـ ّهــا ال تـحـ ّـب الـنـجــاح ّ إال
لنفسها؟! أم أنها تغار من ناي ألنها
لــم تستطع قــط السيطرة عليها كما
ّ
ّ
تحرك ابنتيها األخريني؟! أم أن هناك
ّ
ّ
سببًا خفيًا وراء كل ذلك؟!».
تـتـطـ ّـور األحـ ــداث فــي ال ــرواي ــة ملعرفة
ال ـس ـبــب ،وت ـ ـ ّ
ـؤدي الـشـخـصـيــات على
ّ
س ــاح ــة األح ـ ـ ـ ــداث دوره ـ ـ ـ ــا ،ل ـتــت ـضــح
ّ
القاصة
خيوط الــواقــع الــذي ترسمه
ّ
رنـ ــدلـ ــى ،ف ـي ـت ـب ـ ّـن ل ـن ــا أن وراء ه ــذا
ال ـغ ـن ــى الـ ـف ــاح ــش ،وت ـح ـق ـيــق ال ـح ـلــم
ب ـ ـ ــزواج أس ـ ـطـ ـ ّ
ـوري ل ـح ــا م ــن رف ـي ــق،
مــا هــو إال الـخـطــوة األولـ ــى مــن رســم
م ـع ـم ـ ّ
ـودي ــة ش ـي ـط ــان ،ف ـي ـكــون الـ ــزوج
ال ـ ّـس ــاع ــي إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم زوجـ ـت ــه ف ـتــاة
عــذراء إلــى شهوة شيطان آخــر .ومن
وراء هذه الحكاية تتوالى مسألة بيع
ّ
األعضاء ،واالتجار باألطفال ،وتكون
ن ــاي حــامـلــة راي ــة ال ــدف ــاع عــن حقوق
الطفولة ومسألة املتاجرة باألعضاء،
وت ـس ـت ـط ـيــع م ــع م ــن م ـع ـهــا اإلض ـ ــاءة
عـلــى ه ــذه الـقـضـيــة ،فتصبح فريسة
ملجموعة الشياطني الـتــي تحاربها،
وت ـب ــدأ املــواج ـهــة بـخـطــف طـفـلــن من
الجمعية التي تهتم بها.
ّ
تـ ـ ـت ـ ــأزم األحـ ـ ـ ـ ــداث ل ـن ـص ــل فـ ــي خ ـتــام
الرواية إلى اكتشاف دور األب الغائب،

فـيـحـضــر لـيـكـشــف ص ـ ــورة األم الـتــي
َ
نـسـبــت إل ـيــه ب ـنــات ل ـســن م ـنــه ،فـيـقـ ّـرر
االنتقام .وفي حبكة االنتقام ،تعرض
ّ
إنسانية كبيرة منها
الكاتبة قضايا
امل ـخ ـ ّـدرات ،والـقـتــل ،وخـطــف األطـفــال،
ّ
ومــاف ـيــا امل ــال ال ـتــي تـتـحــكــم بــالـعــالــم،
والـصــراع على قــوى السلطة ،ليتبيّ
ل ـنــا ك ـث ــرة ال ـش ـي ــاط ــن ،وك ـي ــف يـكــون
ّ
التابع لها خاضعًا ،يرتكب الجرائم
واألهوال.
ّ
«معمودية شيطان»
أقسى ما نراه في
تخضع لسطوة
صورة األم واألب التي ّ
ّ
املال ،فتضيع الصورة النقية الطاهرة
ل ـ ــأم ،ون ـف ـقــد ص ـ ــورة األب ال ـع ـطــوف
وال ـ ّـس ـن ــد ال ـ ــذي يـحـمــي عــائ ـل ـتــه .نعم
ّ
إن ال ــرواي ــة تكشف ال ـص ــورة البشعة
ّ
للنفس اإلنسانية ،وتجعل من الفساد
امل ـس ـت ـشــري ص ـ ــورة ت ـج ـمــع شـيــاطــن
األرض معًا.
وإذا ك ــان ــت ال ـ ـ ّـرواي ـ ــة ت ـع ــال ــج قـضـيــة
ّ
جــوهـ ّ
ـريــة ،ف ــإن الـكــاتـبــة الـتـمـســت في
ّ ّ
ب ـنــائ ـهــا ال ـف ـن ــي ال ــتـ ـب ــادل ب ــن ال ـســرد
وال ـ ـح ـ ــوار ،م ــع غ ـل ـبــة ال ـ ـحـ ــوار ف ـي ـهــا،
ّ
الشخصيات .وظهر
ليكشف لنا عــن
ً
ال ــوص ــف ظـ ـه ــورًا خـ ـج ــوال خـصــوصــا
ف ــي ت ـصــويــر م ـظــاهــر ال ـب ــذخ لــإيـقــاع
بطهارة النفوس الضعيفة.
ّ
«معمودية ّشيطان» تصدمنا للوهلة
األولـ ـ ــى ل ـكــن ـهــا ت ــرص ــد واقـ ـع ــا مــؤملــا،
صورة نخشى أن نظهرها إلى
وتنقل ّ
الـعـلــن ألن ـه ــا ت ـخــدش قـيـمــا إنـســانـ ّـيــة
وعــاقــات أسـ ّ
ـريــة مهمة .ومــن صدمة
ال ـع ـنــوان ،يـخــرج املـتـلـقــي إل ــى صدمة
أكـبــر عندما يــواجــه أعـمــال الشيطان
الرابض في النفوس املريضة.
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متفردة وليست كما ّ
ّ
كتابها «حريم :مذكرات
جاء
هنا
من
الغرب.
رها
صو
بعدما أمضت عقدًا في التجوال في الشرق األوسط ،عادت األميرة فيتوريا
ً
ّ
عربية ألميرة صقلية» ( )1980الذي أثار ثورة وجدال واسعًا ،كما أنها نشرت
لتستقر قي قصر العائلة العائد إلى القرن الثامن
ألياتا ( )1950إلى صقلية،
ّ
ّ
عشر ،في مدينة باغيريا (شرق باليرمو) .يضم هذا القصر مكتبة ضخمة تطل كتابًا آخر عن البيوت والحديقة اإلسالمية .ألياتا أيضًا صحافية تحدت الكثير
من أجل ما آمنت به من أفكار ،فالكلمة القوية أيضًا سالح ّساري المفعول
ألياتا من خاللها على العالم الذي لطالما ناضلت من أجله .عالم فيه احترام
إلى ما بعد الحياة .اشتغلت كذلك في مجال الترجمة ،كما أنها قارئة عارفة
اآلخر المختلف ،قانون ال يقبل التجاوز ،وهي التي عرفت في حياتها كبار
آمنت بأفكار محيي الدين بن عربي ،فهي كما تقول اعتنقت أفكاره مذهبًا،
الشخصيات من ملوك وأمراء ورجال ساسة ومثقفين كأمبرتو إيكو وياسر
ما جعلها أكثر تواضعًا ،فيما ألهمتها أفكار األمير عبد القادر الجزائري،
عرفات ،وكمال جنبالط ،ونزار قباني ،وموسى الصدر ...بمعرفتها لهؤالء
ّ
ّ
و«أنقذتها من المافيا اإليطالية» على حد تعبيرها .خصتنا األميرة فيتوريا
واحتكاكها بكل ما هو عربي ،وهي الحاصلة على شهادات ّفي اللغة
ّ
العربية وعلى دكتوراه في ّالشريعةّ ،أرادت أن تقول للعالم إن البالد العربية ألياتا بهذا الحوار الذي تشعب إلى قضايا سياسية وفكرية وثقافية راهنة في
العالم العربي
مختلفة عن الصورة التي تروج لها ،وإن للمرأة العربية ما يميزها ويجعلها

تقديم وحوار سارة سليم

حوار

ّ
ّ
فيتوريا ألياتا :العمارة اإلسالمية نحتت شخصيتي!
■ كيف تنظرين إلى ما يحدث في لبنان؟
َّ ُ
ُّ
ـ ـ ُّ
يخص الشعب
للغرب في ما
رددتــه دائمًا
أحب أن أذكر ما
َّ
وبفضل الشعب السوري واملقاومة
اللبناني ،الــذي بفضله
ُ
الـبــاسـلــة طـيـلــة س ـنــوات ح ــرب فــرضــت عليهم مــن ال ـخــارج،
ُ
املمارس عليهم .علينا نحن
فهم قطعًا ال يستحقون العنف َّ
ُ
أن نشعر بــاالمـتـنــان تـجــاه ه ــذا الــشـعــب ،ال ـغــرب واملـتــوســط
وأوروب ــا ال بـ ّـد من أن يشكروه؛ ألنــه إذا استسلمت املقاومة
وه ـ ــذا م ــا ال ن ـت ـم ـنــاه -س ـن ـتـ َّـدمــر ،وسـتـجـتــاحـنــا مــوجــة من
ُ
َّ
ُ
الــوحـشـيــة والـتـعـ ُّـصــب الــديـنــي ،ســتــدمــر كــل سـبــل التعايش
املـ ـشـ ـت ــرك امل ـس ـت ـم ــر فـ ــي املـ ـت ــوس ــط ،ب ــال ــرغ ــم مـ ــن الـ ـح ــروب
والحمالت؛ التي شهدها ولم تكن كالحروب الشاملة؛ التي
َ
تقودها اإلمبراطورية األميركية .لألسف لن نصل أبـد ًَّا إلى
ْ
سيطرت علينا الفوضى .إذًا فمقاومة الشعب
ِّبر األمــان إذا
اللبناني هــي دف ــاع عــن حضارتنا وعــن الـحـضــارة الغربية
واألوروب ـي ــة أِّي ـضــا .ل ــذا علينا أن نـثـ ِّـمــن مــا يـقــوم ب ــه ،وأن ال
ننسى ما يمثله لبنان وسوريا للغرب ولنا جميعًا ،وكذلك
ُ
ُّ
املسيحي لدور فلسطني في تاريخ املسيحية؛
الغرب
تثمني
ل ــدوره ــا ال ــروح ــي؛ ل ــدوره ــا فــي عـلــم الـبـحــث الــاهــوتــي؛ في
تقاليد الرهبان آباء الكنيسة .إذًا فتاريخ الجميع الذي َّ
خربه
ٌ
االح ـت ــال الـصـهـيــونــي الـعـنـيــف ،م ـع ـ َّـرض لـخـطــر الـتـخــريــب
ال ـكــامــل إذا اخ ـت ـفــى م ــن ل ـب ـنــان وس ــوري ــا .ل ـقــد ُد ِّم ـ ــر ال ـعــراق
والكلدانيون ُسحقوا تقريبًا! وبالتالي ،حضور هذه القوى
الروحية الباقية -التي ما زالــت واقفة في لبنان وسوريا و
فلسطني -هو األمل إلنقاذ حضارتنا جميعًا.
ّ
هل حدثتنا عن ّ
حبك للشيخ األكبر محيي الدين بن عربي؟!
■
َّ
ُ
ُ
َّ
ـ ـ ـ كـنــت قــد نــظـمــت فــي صقلية ع ــام  1988أول ملتقى عاملي
للتعريف «بالشيخ األكبر» جمع خيرة الباحثني من الشرق
وال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــرب؛ املـ ـهـ ـتـ ـم ــن
ب ــال ــدراس ــة وال ـتــرج ـمــة
والـتـعـلـيــق عـلــى أعـمــال
الـشـيــخ س ـيــدي محيي
الــديــن بــن عــربــي ،تحت
إشـ ـ ــراف ال ـبــروف ـي ـســور
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر (امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروف)
املختص في دراسة ابن عربي املرحوم ميشال شودكيفيتش
ال ــذي كــان وقتها يشغل منصب املــديــر الـعــام ل ـ «مـنـشــورات
لوسوي»

التنوير في فكر األمير
عبد القادر وحياته يمثل انعكاسًا
لمظاهر اإلسالم الحديث

■ ماذا تمثل أفكار األمير عبد القادر لألميرة فيتوريا ألياتا؟
َّ
يـجـ ُـب أن نعترف أن التنوير فــي فكر األمـيــر وحـيــاتــه يمثل
ٌ
ٌ
انعكاسًا َّ
لقمة مظاهر اإلســام الحديث .األمير رجــل كامل،
ِّ
ٌ
م ـســالــم وم ـث ـقــف ،ن ـب ـيــل ،ذو ف ـكــر ورؤى ثــاق ـبــة ،م ـث ــال لـكــل
امل ـس ـل ـمــن وخ ــاص ــة امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـيــاس ـيــن ،أن يـسـتــدلــوا
بتجربته كرجل دولــة .كما ال يجب أن ننسى الــدور املــزدوج
لعبه كمحارب وكرجل متواضع عندما وضع السالح.
الذي ُ
ُ
لألسف! أتلفت كتبه أثناء فترة املعاناة القاسية والطويلة
التي قضاها بالسجن ،مات ٌ
عدد كبير من عائلته ،وقد ذهب
ُ
إلى دمشق بعد احترام نابليون الثالث لوعده ،حيث أصبح
هناك أكثر مـ ُـن ذي سلطة روحـيــة .مـ َّـول وســاهــم -كــذلــك -في
نشر كتاب الفتوحات َّ
املكية البن عربي ،إذ بدأ بإعطاء دروس
ُ
علنية وشروحات لهذا الكتاب ،وكتب «الشيخ سيدي محيي
الدين بن عربي».
■ ما هي اهتمامات األميرة «فيتوريا آلياتا»؟
ـ في حقيقة األمر ،مهتمة بقراءة ودراسة النصوص الروحية؛
القديمة والتاريخية ،وبقراءة كل ما له عالقة بعلم النباتات
ُ
ُ
فلست مهتمة بها ،عدا الكتاب
والطب التقليدي .أما الروايات
الكالسيكيني الكبار؛ الذين قرأتهم في صغري ودرستهم من
أجل الترجمة ،وهذا ما قادني إلى إتقان اللغات وآداب كل تلك
ُ ُ
قرأت للكتاب الشعراء والروائيني العرب كأحالم
الدول .كما
ٌ
ُ
مستغانمي الـتــي طــالـعــت ْكــل ِّأعمالها بمتعة .أح ــام مثال
للسيدة املثقفة الجميلة ،إذ تمثل عكس الـصــورة النمطية
للمرأة العربية واملسلمة؛ التي ّ
روج لها الغرب .أنا شغوفة
بالسينما أيـضــا ،والثقافة والتقاليد الصقلية ً والكتابات،
ً
والطبخ .بصراحة أنــا امــرأة فضولية ،أجـ ُـد متعة كبيرة في
ّ
اكتشاف كل شيء جديد ،أرى أن العالم يهبنا روائــع ،والله

ِّ
يوم فيه؛ ألنه هبة ربانية.
خلق هذا الكون لنستمتع بكل ٍ
■ هل ِلك أن تخبرينا عن صقلية وعالقتها بالثقافة العربية؟
ّ
ـ ـ ـ س ــؤال تصعب اإلج ــاب ــة عـنــه فــي عـجــالــة ،بـخــاصــة أن هــذا
املــوضــوع يشغلني مـنــذ س ـنــوات .صقلية هــي امل ـكــان الــذي
ْ
التقت فيه الحضارات أكثر من األندلس؛ ألن صقلية ليست
فقط املكان الذي التقى فيه الشرق والغرب ،الشمال والجنوب،
ً
بل ذابا فيها .مثال ،الفن القوطي هو نتيجة هذا االلتقاء بني
املعماريني والحرفيني املسلمني ومنافسيهم النورمانديني.
كمعلم جمالي للمعمار وإرث
من هنا تبرز صقلية للعالم ّ ٍ
إنـســانــي لـلـفــن .كـمـثــال ،ن ــرى أن ع ـبــاءة وزخ ــرف ــات معاطف
اإلمـ ـب ــراط ــور ال ــروم ــان ــي املـ ـق ــدس ،واألل ـب ـس ــة ال ـت ــي ارت ــداه ــا
اإلمـبــراطــور الكاثوليكي عبر العصور هــي مــابــس عربية،
من قماش وتطريز قام به خياطون وحرفيون مسلمون في
ّ
القصر امللكي في باليرمو .كما أن مطبخنا مليء باألسماء
العربية ،ذات تأثير حاضر للغاية اليوم من املطبخ العربي.
املصطلحات الفالحية املتعلقة بالري وتوزيع املياه وحفظ
َّ
املــؤن (األكــل) كلها مصطلحات عربية .إن الحضور العربي
فــي الــذاكــرة الجماعية للشعب الصقلي قــوي وراس ــخ ،فهم
يفتخرون بكونهم عربًا ،ولربما هم العرب الوحيدون؛ الذين
ّ
كجزء من
وتمسكهم بماضيهم
يفتخرون بانتمائهم العربي
ٍ
هويتهم ال يمكن االستغناء عنه ،في الوقت الذي نجد فيه أن
ّ
التنصل من تقاليدهم وهويتهم ،فهم
معظم العرب يريدون
يريدون أن يصبحوا أميركيني أكثر من األميركيني أنفسهم.
الـصـقـلـيــون بــالـعـكــس ي ــري ــدون أن ُيـصـبـحــوا عــربــا أك ـثــر من
العرب أنفسهم.
ُ
قضيت جزءًا مهمًا
في الواقع ،أنا شغوفة بالعمارة العربية،
من حياتي في اكتشاف الحضارة العربية واإلسالمية .خالل
رحلتي إلى الحمراء مع جدتي في ُعمر العاشرة ،أذهلتني
ُ
حديقة «عريفة» .ساعتها َّقر ُ
وأردت
رت زيارة العالم العربي،
دراس ــة ه ــذه ال ـح ـضــارة .االنـطــاقــة كــانــت مــن ه ــذه الحديقة
الـســاحــرة ،وهــي حديقة فــي غــرنــاطــة فــي األنــدلــس ،ومــن ثم
اكـتـشــافــي لـقـصــر «س ــرس ــق» املــذهــل فــي ب ـي ــروت؛ ال ــذي ُد ِّم ــر
ُ
فــي االنفجار املــأســاويُ .
قابلت فــي بيروت
كنت شابة حــن
ّ
إي ـف ــون س ــرس ــق ك ــوك ــرن ال ـت ــي عــرف ـت ـنــي ب ـ ــاإلرث امل ـه ــم للفن
اإلسالمي وفن الشرق األوســط .في تلك اللحظة من حياتي،
ُ
بـ ْ
ـدأت معالم هــذا اإلرث ترتسم على شخصيتي؛ نصوصي
ِّ ّ
ُ
ُ
وأبـحــاثــي إل ــى يــومـنــا ه ــذا .ب ــدأت ألـتـقــط ال ـصــور وأدون كــل
التفاصيل ،وأكتشف األســرار ،فكتابي حول املنازل العربية
سنة  1980هو أول كتاب يتناول املنازل والحدائق العربية
ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت .ب ـف ـضــل امل ـع ـم ــاري ال ـك ـب ـيــر ح ـســن فـتـحــي،
ُ
استطعت اكتشاف رموز وألغاز وأسرار العمارة اإلسالمية،
ُ
ومعه كذلك بدأت كمرشحة في املغامرة الرائعة التي اسمها
«جــائــزة اآلغ ــا خــان للعمارة والـفـنــون الـيــدويــة اإلســامـيــة».
وه ــي مــوجــودة لـغــايــة اآلن وتـشـجــع املـعـمــاريــن ومخططي
املــدن والحرفيني اليدويني في العالم بأسره عبر السنوات
الثالثني من إنشائها ،وقــد استحقها بـجــدارة حسن فتحي
َّوقد حضرتها عندما كنت معه في القاهرة في ذلك الوقت.
َّ
أثـ ْ
ـرت العمارة اإلسالمية في شخصيتي كثيرًا ألن العمارة
الصقلية وحتى عمارة الـبــاروك مثل قصري متأثرة كثيرًا
ّ
بـفــن الـعـمــارة الـعــربـيــة ،لـكــن حــافـظـ ْـت عـلــى أس ــاس الـعـمــارة
ً
اإلسالمية كقاعدة خاصة ،في البناء مثال ،شكل العرصات
(الفناء) ،حجم الحجارة ،باإلضافة إلى الزخرفة ،والخزف،
لــديـنــا ال ــزخ ــارف الـهـنــدسـيــة ال ـعــرب ـيــة .وال ــزخ ــرف ه ــو إرث
زخرفة (الزليج) ،ليس من شمال أفريقيا فقط ،بل كذلك من
ال ـشــرق؛ ألن التأثير فــي صقلية ليس كما ُيعتقد أنــه جاء
مــن شـمــال أفــريـقـيــا ،بــل كــان هـنــاك تــأثـيـرًا قـ ّ
ـويــا مــن الـشــرق،
ّ
وتحديدًا من بالد فارس .إذ أن التأثير الفارسي في الفن أو
ٌّ
اإلسالمي في صقلية ،مهم من الناحية
ما بقي لنا من الفن
َّ
الــرمــزيــة لخصائصه املـنــقـحــة .وبــالـتــأكـيــد أنـصــح الجميع
ُّ
بزيارة التحفة املعمارية اإلسالمية األبرز في العالم أجمع؛
واملتمثلة في سقف كنيسة القصر امللكي في باليرمو ،فهي
أعظم تحفة فنية مصغرة للعالم اإلسالمي .ال تزال موجودة
َ
إل ــى اآلن ف ــي بــال ـيــرمــو ،إال أن ـهــا ل ــم ت ـحــظ بــال ـعـنــايــة ،فهي
مهملة كتحفة معمارية .وعلى الــرغــم مــن ذلــك ،فهي تمنح
ّ
ّ
شرقيًا
يمنيًا وآخـ َـر
لهذه الكنيسة الصغيرة املذهبة طــرازًا
لفرادتها بالعالم.

■ ما هي رؤية فيتوريا ألياتا للعالم بعد جائحة كورونا؟
ـ بالنسبة إلــى الجائحة وتبعاتها ،أرى أنــه علينا املقاومة
حاليًا؛ ليس على الصعيد السياسي فحسب ،بل بمجابهة
ُ
َ
الوطنية،
محو الحضارة وتشويه الهويات
كل من يحاول
َّ
َّ
تشويه الذاكرة ،إذ يتحتم علينا اآلن أن نناضل ،حتى نتجنب
إعادة تشكيلنا من جديد؛ عن طريق التداخل الجيني الذي
يـصـبــون مــن خــالــه إل ــى تغيير اإلن ـســان والـتــاعــب بــه عبر
ً
الذكاء االصطناعي ،هذا أمر شرحه يطول .هذا ليس خياال
َ
ُ
علميًا كما ُ
َّ
ّ
كتبت أول
أتخيل سنتي  1971 /1970عندما
كنت
ِّ
ّ
كتبي  .InDigestإن وسيلة املقاومة الوحيدة لكل هذا هي الله،
واإليمان العميق به والعمل بتعاليمه التي جاء بها القرآن
ِّ
ّ
وتقوم سلوكهم.
قيم سمحاء تنظم حياة البشر
ُالكريم؛ من ٍ
القاسمي زوجة أمير الشارقة ،واحدة
جواهر
الشيخة
تعتبر
ُ
ِم ــن األم ـي ــرات الـعــربـ َيــات امل ـحـ َّـج ـبــات ،ال ـلــواتــي ل ـفــن انـتـبــاه
الغرب في مجال النضال؛ على الصعيد العاملي ،وال َّ
سيما
ـراض خـطـيــرة .وهــو ما
ُمـســاعـ ُـداتـهــا لــأطـفــال املـصــابــن بــأمـ
ٍ
املعاصرين؛ الذين
يتعارض تمامًا مع «املحسنني» الغربيني
ّ
يـسـتـخــدمــون امل ـس ــاع ــدات لـتــوسـيــع ن ـفــوذهــم ،وت ـجــنــب دفــع
َّ
ـب .غـيـ َـر أن هــذه السيدة املتواضعة تـقــوم باألعمال
الـضــرائـ ُ
ّ
الخيرية خفية ،وقد صرحت هذه املثقفة الشجاعة عبر مقال
التعليمية
بـعـنــوان «فـبــركــة ال ـكــره :اإلس ــام فــي املــؤسـســات
ُ
َّ
ّ
اإلسرائيلية» قالت فيه إن «التلميذ اإلسرائيلي يتعلم منذ
َّ
طفولته أن جميع املسلمني َوالعرب إرهابيون ،ويجب على
ُ َ
َ
الـقــوات اإلسرائيلية قتلهم .فهم هم ِجيون ليس لهم جذور
ُّ
فــي هــذا البلد» .ولــم تـتـ َّ
ـردد الشيخة جــواهــر فــي التكلم عن
املـسـيــرة الــدمــويــة لــوزيــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم الـحــالــي يــوآف
غاالنت  Yoav Galantاملسؤول عن مجزرة مخيم «جنني» في
فيتوريا ألياتا:
الضفة الغربية و«قانا» في لبنان .كما أنها ّ
تاريخ الجميع
عددت النصوص
خربه
الذي
َّ
والـصـفـحــات ال ـتــي ي ـقــومــون مــن خــالـهــا ب ـتــدريــس األط ـفــال
االحتالل
كـيـفـيــة تــدمـيــر املـسـلـمــن ،حـتــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن ال يـحــاربــون
الصهيوني،
معر ٌض لخطر
إسرائيل ،وينصحونهم أن ذلــك من بــاب الــواجــب الديني...
َّ
من ذا الذي سيجرؤ أن يعطي هذه املرأة مكانتها ورسالتها التخريب الكامل
إذا اختفى من
املنشودة من خالل عملها ،سواء أكان رئيس دولةٍ  ،أم منظمة
لبنان وسوريا
دولية أم إعالمًا ّ
«حرًا»؟
(جيل ماري
زيمرمان)
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ّ
ّ
ّ
ّ
والتعـرف إلى الفنانة
باريـس احتضان معرض «نظرة فنانة» .إنها دعوة لالسـتمتاع
لغايـة ّ 14آذار (مـارس) المقبـل ،تواصـل  Galerie de l‘Instantفـي ّ
األميركية لوسـيان بلوك .صور فوتوغرافيـة ،يعود تاريخها
المكسـيكية الراحلـة فريـدا كالـو ( )1954 – 1907بعدسـة صديقتها الفنانة السويسـرية ــ
ّ
إلـى ثالثينيـات القـرن الماضـي ّ
تقـدم لمحـة عن الحياة اليوميـة والعالقة الحميمة أليقونـة وفنانة بارزة خلال إقامتها في الواليات المتحـدة( .برتراند
غـاي ــ أ ف ب)

أفالم أردنية قصيرة في الفضاء اإللكتروني

ّ
ّ
اللبناني:
الوطني
المسرح
ّ
تحية إلى نجيب الريحاني

لقمان سليم
باق في الغبيري
ٍ

في  27آذار (مارس) املقبل،
يحتفي «املسرح الوطني
اللبناني» املجاني في مدينة
صور (جنوب لبنان) برائد
املسرح املصري والعربي الراحل
نجيب الريحاني ( 1889ـ /1949
الصورة).
تأتي هذه االحتفالية في
مناسبة «يوم املسرح العاملي»
الذي يصادف في اليوم نفسه،
وبالتزامن مع ذكرى مرور
ثالث سنوات على السنوية
الثالثة على «املسرح ّالوطني
اللبناني» .ومن املتوقع أن
يتم قريبًا اإلعالن عن برنامج
ّ
املخصص للفنان
الحدث
املصري ذي األصول العراقية
الذي ُي ّ
عد قامة فنية بارزة
أمتعت الجمهور وأضحكته
لسنوات على امتداد العالم
ً
سواء على الخشبة أو
العربي،
في السينما.

عبر صفحته الرسمية على
فايسبوك ،نشر مركز «أمم
للتوثيق واألبحاث» دعوة
ّ
للتجمع في  11شباط (فبراير)
الحالي حول نصب الناشط
السياسي اللبناني الراحل
سليم ( 1962ـ /2021
لقمان
ُ
الصورة) املقام في حديقة دارة
محسن سليم في الغبيري
(ضاحية بيروت الجنوبية).
والراحل الذي تشارك تأسيس
«دار الجديد» مع شقيقته
الكاتبة رشا األمير بعد عودته
من فرنسا عام ُ ،1990عثر
ً
عليه ،األسبوع املاضي ،مقتوال
بخمس رصاصات في الرأس
وسادسة في الظهر في منطقة
الزهراني (جنوب لبنان)ّ .
وقررت
العائلة أن تواري ابنها في
ثرى منزل والده ،حيث نصبت
قرب قبره لوحة سيؤمها رفاقه
واصدقاؤه والجمهور.

االحتفال بنجيب الريحاني :السبت
 27آذار ـ الساعة الخامسة بعد الظهر
ـ «املسرح الوطني اللبناني» (صور ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم:
tyroarts.association@gmail.com

تحية للقمان سليم :الخميس 11
شباط ـ من الساعة العاشرة صباحًا
ً
مساء ـ دارة محسن
إلى السادسة
سليم (الغبيري ـ ضاحية بيروت
الجنوبية).

تدعو «الهيئة امللكية األردنية
لألفالم» ،غدًا األربعاء ،إلى مشاهدة
مجموعة أفالم أردنية قصيرة حاصلة
على دعم «صندوق األردن لدعم
األفالم» ،على أن يتبع العرض نقاش
مع املخرجني.
ّ
وقع اختيار املنظمني على أربعة
أشرطة ،هي« :أزرار» ( 10د ـ إخراج
أحمد جابر)« ،حاجز» ( 14د ـ إخراج
عمر رمال)« ،جلدة» ( 11د ـ إخراج
هادي شتات) و«إيقاع الوادي» ( 19د
ـ إخراج راما عياصرة)« .أزرار» فيلم
تحريك تدور أحداثه حول كيفية
ّ
تحول رمز صغير إلى ضوء في نهاية
نفق مظلم .أما «حاجز» ،فيتناول
ّ
تستعد
قصة عائلة فلسطينية
للذهاب إلى مدينة املالهي في ثاني
من كواليس شريط «إيقاع الوادي»

أيام العيد ،فتمنعهم نقطة تفتيش
إسرائيلية من الدخول .في «جلدة»،
ّ
نتتبع حكاية شاب ثالثيني يعيش
حياة بائسة وروتينية .وفي «إيقاع
الوادي» ،يرجع «داود» إلى وطنه
مع العديد من املفاهيم الخاطئة عن
مجتمعه بعد سنوات من الدراسة في
أملانيا ،لكن بعد قضاء يوم مع راعية
أغنام ،يجد نفسه في نقاش معها
حول أسطورة شهيرة معروفة في
املنطقة.
عرض أفالم أردنية قصيرة :غدًا األربعاء
ً
مساء بتوقيت بيروت
ـ الساعة السابعة
ـ ُ
سينشر رابط املشاهدة على منصات
التواصل االجتماعي التابعة لـ «الهيئة امللكية
األردنية لألفالم».

ُ
ُ
ط ِب َع في القدس
 ...بلغة اإلشارة
ّ
ينظم «املتحف الفلسطيني»،
في  24شباط (فبراير) الحالي،
ّ
إلكترونية في معرض
جولة
ُ
ُ
«ط ِب َع في القدس» بلغةِ اإلشارة
(ترجمة ثائر دراغمة) .تتناول
ّ
هذه الجولة املحطات الخمس
ُ
ملعرض «ط ِب َع في القدس:
َ
َ
ُمستملون ُج ُدد» ،وهي :اآلن
ّ
املخيلة ،البيان السادس،
في
تحقيق ومعاينة ،اترك أثرًا،
وإعادة البعث ُ(تعرض
سيرة فاطمة امل ِح ّب الذاتية
وإنجازاتها في
الفنون التشكيلية).
ّ
علمًا بأن املعرض الذي
ّ
نسقه بهاء الجعبة مع
ّ
القيم الضيف عبد الرحمن
شبانة ،يبحث في العالقة
بني املطبوعات السياسية
والتعليمية والثقافية ...وأهل
املدينة ،عبر التركيز على مهنة
املستملي.
ُ
ُ
جولة في «ط ِب َع في القدس» بلغة
اإلشارة :األربعاء  24شباط ـ الساعة
ً
مساء بتوقيت بيروت ـ
السادسة
صفحات «املتحف الفلسطيني» على
مواقع التواصل االجتماعي.

