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قرض الفقراء :البنك الدولي يفرض وصـايته
في ّنص مشروع ّقانون قرض
البنك الدولي ،يرد أن هدف المشروع
«توفير التحويالت النقدية والخدمات
االجتماعية للبنانيين الفقراء َالرازحين
تحت خط الفقر ُ
المدقع» .كذب
البنك الدولي وهو ُي ّ
سوق ألمواله،
ً ّ
فلم يقل صراحة أنه يستغل مأساة
الناس ،ويتخذ ًاالنحطاط داخل اإلدارة
اللبنانية ذريعة له ،حتى ُي ّ
عين نفسه
حاكمًا نقديًا وماليًا على لبنانُ .يريد
إجراء توظيفات تفوق الحاجة لها،
واشتراط تعيين اللجان ُ
والمشرفين
على المشروع ،واالطالع على الداتا،
والحصول على تقارير دورية.
َ
لم يبق إال أن يطلب البنك الدولي
تسليمه «المفتاح»
ليا القزي
املساعدة أو الدعم ُامل ّ
قدم من «املجتمع
ـؤس ـســاتــه ،ه ــي جـ ــوازاتٌ
ال ــدول ــي» ومـ ّ
ل ـ ـفُـ ــرض وص ـ ــاي ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــات
وامل ـج ـت ـم ـعــات ،وال سـ ّـي ـمــا ف ــي ُب ـل ــدان
«ال ـعــالــم ال ـثــالــث» .قـ ُ ّـصــة ق ــرض البنك
الدولي مع لبنان ،امل ّ
خصص لتمويل
األكثر فقرًا والبالغ
برنامج دعم األسر
ّ
 246م ـل ـيــون دوالرُ ،ي ـمــثــل عـ ّـي ـنــة عن
عمل تلك املؤسسات الدولية .فالبنك
ً
الــدولــي ،وهــو ي ـ ّ
ـذم ُ -مـبــاشــرة أو غير

ال يتبقى من القرض
إال  227مليون دوالر تشمل
التكاليف غير المباشرة
ّ
م ـب ــاش ــرة  -ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة بــأنـهــا
«فــاســدة» وإدارت ـه ــا «بطيئة» و«غير
ك ـف ــوءة» ،يـطـمــح مــن خ ــال قــرضــه أن
ُيصبح شريكًا في منظومة الزبائنية
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وي ــدخ ــل ف ــي دائ ـ ــرة هــدر
«املـ ــال ال ــدول ــي» ،واس ـت ـخ ــدام الـقــرض
ل ـت ـع ـط ـي ــل دور اإلدارة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
الــرقــابــي .الخطير فــي املــوضــوع ليس

تقرير

في ما ُي ّضمره البنك الدولي ،بل في أن
ّ
يتم تبني هــذه الوصاية في مشروع
قــانــون االتـفــاقـيــة امل ـطــروحــة للنقاش
فــي جلسة ّاللجان النيابية املشتركة
ال ـيــوم« .امل ـلــف خطير ال ينحصر في
ّ
أن بـ ـن ــود االت ـف ــاق ـي ــة ت ـع ـلــو ع ـل ــى أي
قــانــون لبناني آخ ــر ،بــل فــي الـشــروط
امل ـف ــروض ــة» ،ت ـقــول م ـص ــادر مـتــابـعــة.
ُ
ست ّ
قدم له الدولة
فالبنك الدولي ،الذي
ّ
ّ
اللبنانية «كل تقرير يخص املشروع»،
ّ
ل ـ ــن ي ـس ـم ــح ب ـ ــدخ ـ ــول الـ ـ ـق ـ ــرض ح ــي ــز
ّ
التنفيذ إل إذا ُح ّددت إجراءات العمل
وإدارة ش ــؤون الـعــامـلــن «ع ـلــى نحو
مقبول مـنــه» .هــذه ُ
الجملة وردت في
ُ
معظم فـقــرات مـشــروع الـقــانــون .يريد
البنك الــدولــي أن ُيـحـ ّـرر «قــرضــا» إلى
ّ
الدولة اللبنانية ،أي أن املال ليس هبة،
ولبنان سيسدد القرض ،وفــي الوقت
ع ـي ـنــه ُي ـط ــال ــب بــال ـت ـع ـيــن وال ـت ــوزي ــع
وال ـت ـك ـل ـيــف« ...وإت ــاح ــة ال ــوص ــول إلــى
ّ
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات والـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــات امل ـت ـع ـل ـقــة
الحاجة».
باملشروع إذا اقتضت
ّ ُ
ُيشرح في مشروع القانون أن املقترض
ً
(أي ل ـب ـنــانُ ،م ـم ـثــا بـ ـ ــوزارة املــال ـيــة)،
يـعـمــل «ط ـ ــوال ف ـت ــرة تـنـفـيــذ امل ـش ــروع
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق ع ـم ــل لــأنـشـطــة
املــالـيــة والـتـعــاقــديــة وذل ــك عـلــى نحو
م ـق ـبــول م ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي م ــن حيث
ال ـت ـش ـك ـيــل واملـ ـه ــام واالخ ـت ـص ــاص ــات
املـ ـ ـن ـ ــوط ـ ــة بـ ــال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وي ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ــذا
الفريق ضمن وحــدة اإلدارة املركزية،
ً
ويـكــون مـســؤوال عــن الجوانب املالية
والـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع» .ووحـ ـ ــدة
اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ،ال ـت ــاب ـع ــة لــرئــاســة
ّ
تتضمن
مجلس الـ ــوزراء« ،عليها أن
ّ
املؤهالت املقبولة من البنك الدولي من
حيث التكوين واملهام واالختصاص
ّ
والتوظيف»ُ .يفترض أن تتولى هذه
«ال ــوح ــدة»  -بـحـســب م ــا يــأمــر الـبـنــك
الدولي  -تنفيذ املشروع ،بالتزامن مع
إنشاء «لجنة وزارية ملتابعة مواضيع
ال ـشــأن االجـتـمــاعــي ،تــدعـمـهــا اللجنة
التقنية ،لتكون مسؤولة عن التنسيق
وال ـت ـع ــاون ع ـلــى أع ـل ــى امل ـس ـتــويــات».
ّأم ـ ــا وح ـ ــدة امل ـش ــاري ــع ف ــي ال ـبــرنــامــج
ال ــوطـ ـن ــي ل ــدع ــم األسـ ـ ــر األكـ ـث ــر ف ـق ـرًا،
االجتماعية،
التابعة لــوزارة الشؤون
ّ
ف ــ«ت ـك ــون م ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـت ـحــقــق من
املستفيدين مــن خــال زي ــارات األســر
وإدارة امل ـ ـسـ ــح االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائ ــي إل ــى
وح ـ ــدة اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ،واإلشـ ـ ــراف
ع ـلــى تـسـجـيــل املـسـتـفـيــديــن وت ــوزي ــع
ّ
التحويالت النقدية» .إال أن «األرنــب»
الـ ــذي أخ ــرج ــه الـبـنــك ال ــدول ــي ُ
وي ـصـ ّـر

ُي ّ
صر البنك الدولي لتنفيذ االتفاقية على إبرام اتفاقية مع برنامج األغذية العالمي (مروان بو حيدر)

عليه كشرط لتنفيذ االتفاقية ،هو ما
ورد فــي مـشــروع الـقــانــون بــأن ُ
«يـبـ ِـرم
ُ
املقترض اتفاقية ّمع برنامج األغذية
العاملي حتى يتسنى تيسير وتسهيل
تنفيذ الجزأين  1و ،2بشروط مقبولة
م ــن ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي» .م ـه ــام بــرنــامــج
ّ
األغـ ــذيـ ــة ت ـش ـمــل ك ـ ــل شـ ـ ــيء ،أب ــرزه ــا:
تـ ــوزيـ ــع أدوات الـ ــدفـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ع ـلــى املـسـتـفـيــديــن ،إع ـط ــاء تعليمات
مباشرة إلى مقدمي الخدمات املالية
لـتـقــديــم ال ـت ـحــويــات ال ـن ـقــديــة ،حفظ
الــوثــائــق املناسبة لجميع املعامالت
الـ ـت ــي ُيـ ـج ــريـ ـه ــا فـ ــي إط ـ ـ ــار املـ ـش ــروع
وتـقــديــم ه ــذه الــوثــائــق إل ــى املـقـتــرض
على نحول معقول ،تسديد
إذا طلبها ً
الرسوم نيابة عن األهالي في املدارس

الــرسـمـيــة .وسـيـنــال بــرنــامــج األغــذيــة
ال ـع ــامل ــي ُم ـق ــاب ــل «خ ــدم ــات ــه»  %1مــن
قيمة القرض ،أي قرابة  2مليون و460
ً
ألف ُدوالر ،هذا فضال عن «التكاليف
ّ
يتكبدها برنامج
غير املباشرة التي
األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـهـ ــامـ ــه ودع ـ ـمـ ــه
ل ـل ـم ـشــروع ،وال ـت ــي ال ُي ـم ـكــن تتبعها
ب ـش ـكــل ق ــاط ــع ورب ـط ـه ــا ب ــاإلن ـج ــازات
والنتائج التقنية للمشروع».
من أصل  246مليون دوالرُ ،دفع 615
أل ـفــا ك ــرس ــوم ُم ـق ـ ّـدم ــة ،وسـ ُـيـخـ ّـصــص
 18مـلـيــون و 385أل ــف دوالر لـشــراء
س ـل ــع وخـ ــدمـ ــات اس ـت ـش ــاري ــة وغ ـيــر
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة وتـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـت ـش ـغ ـيــل
الخاصة .عمليًا ،يتبقى من القرض
 227مليون دوالر تشمل التحويالت

النقدية والتكاليف املـبــاشــرة وغير
ّ
الحصة التي ستنالها
املباشرة .أما
ّ
ّ
كـ ــل ع ــائ ـل ــة ،ف ـغ ـيــر ث ــاب ـت ــة« :ت ـت ـح ــدد
قـيـمــة ال ـت ـحــويــل ال ـن ـقــدي ل ـل ـفــرد بما
ُي ـ ـعـ ــادل م ـق ـي ــاس ال ـ ـحـ ـ ّـد األدنـ ـ ـ ــى مــن
اإلن ـف ــاق عـلــى املـ ــواد الـغــذائـيــة وغير
الغذائية التي تحتاج إليها األســرة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـب ـل ــغ ث ــاب ــت لـتـغـطـيــة
ال ـن ـف ـقــات األس ــاس ـي ــة غ ـيــر ال ـغــذائ ـيــة
لألسر ،مع إجراء التعديالت الدورية
ُ
ذات ال ـص ـلــة ال ـت ــي ت ــراع ــي ُمـ ـع ـ ّـدالت
التضخم» .تنتهي صالحية القرض
ف ــي  29ش ـبــاط  ،2024ع ـلــى أن تـبــدأ
الحكومة بدفعه اعتبارًا من  15أيار
 2023حتى  15تشرين الثاني ،2033
ُ
فت ّ
سدد سنويًا  ،%4.35وفي  15أيار

ُ
ُ 2034ت ّ
سدد  %4.30املتبقية من أصل
القرض.
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ّ
ُ
ال ـقــانــون .تـقــول امل ـصــادر املـتــابـعــة إنــه
في الشكل« ،ال يوجد أي نـ ّـص يسمح
بإحالة مشروع قانون اتفاقية دولية
إلــى مجلس ال ـنــواب مــن دون مرسوم
صادر بقرار من مجلس الوزراء ،حتى
ولـ ــو ك ــان ــت الـ ـب ــاد ب ـح ــال ــة ط ـ ـ ــوارئ».
ّ
ال ـن ـق ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة هـ ــي أن «مـ ـ ــن غـيــر
املسبوق فــي تــاريــخ إب ــرام االتفاقيات
ُ
الدولية ،وخاصة القروض ،أن تفرض
شـ ـ ــروط أقـ ـ ــرب إل ـ ــى االن ـ ـت ـ ــداب ،ي ـكــون
م ـنــدوب ـهــا ال ـســامــي بــرنــامــج األغ ــذي ــة
ّ
تتحدث املـصــادر عن وجود
العاملي».
ق ـ ــرار «ب ــإب ـع ــاد إدارات ال ـ ـ ـ ــوزارات عن
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ك ـ ـ ــان ج ـل ـي ــا فــي
اجتماع السراي أمس ملتابعة تفاصيل
تـنـفـيــذ ال ـ ـقـ ــرض» .ف ـبــرنــامــج األغ ــذي ــة
العاملي «سيتعاقد مع مصارف ليطبع
ّ
ويتحكم في الـ227
البطاقات ويوزعها ً
م ـل ـيــون دوالر ،إض ــاف ــة إل ــى حـصــولــه
على ّ
حصة تشغيلية ،ويفرض البنك
الدولي على الدولة توظيف عاملني في
البرنامج ُرغــم صــدور قوانني املوازنة
ُ
ال ـت ــي ت ـ ـشـ ـ ّـدد ع ـل ــى م ـن ــع ال ـت ــوظ ـي ــف».
ُ
ّ
وت ـض ـيــف امل ـص ــادر أن «ال ــرق ــم األول ــي
ّ
للموظفني ،كما ح ــدده البنك الــدولــي،
ّ
هــو  21شـخـصــا ،علمًا ب ــأن البرنامج
ليس بحاجة إلــى أكـثــر مــن شخصني
ُمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــن ،وبـ ـ ــاقـ ـ ــي الـ ــوظـ ــائـ ــف
ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـ ـهـ ــا املـ ــوظ ـ ـفـ ــون
الحاليون في اإلدارة» .أكثر من عالمة
ُ
استفهام تطرح حول تصرفات البنك
ُ
الـ ــدولـ ــي« ،فـ ـلـ ـم ــاذا ي ـش ـت ــرط أن ي ــدي ــر
االتفاقية برنامج األغذية العاملي ولم
ُ
ً
تـجـ َـر مناقصة للصليب األحـمــر مثال
وغيره من الجمعيات األهلية إذا كان ال
ثقة بإدارات الدولة؟ وملاذا الرقم الكبير
ف ــي ال ـت ــوظ ـي ـف ــات؟» .أم ــا األه ـ ــم ،فـعــدم
تحديد معايير تحديد األس ــر األكثر
فقرًا وتقييمها« ،حتى الساعة ال ندري
ُ
مــا هــي املعايير وأي لــوائــح ستعتمد
لـ ـلـ ـت ــوزي ــع ،فـ ـهـ ـن ــاك ق ـ ــاع ـ ــدة ب ـي ــان ــات
الـجـيــش ،ورئ ــاس ــة الـحـكــومـُـة ،ووزارة
ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ...واملـس ـت ـغــرب
الضغوط املمارسة مــن البنك الدولي
ّ
حتى ُيستعاض بالزيارات إلى منازل
ّ
ال ـ ـعـ ــائـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ــت ب ـط ـل ـب ــات،
للكشف على وضعها ،بمقابالت عبر
ُ
ال ـه ــات ــف .أال تـعـتـبــر ت ـصــرفــات الـبـنــك
الـ ــدولـ ــي وش ـ ــروط ـ ــه ،س ـع ـ ّي ــا لـتـعـمـيــم
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة امل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــف؟» ،ت ـس ــأل
املصادر.

تقرير

ّ
التهرب من االنتخابات الفرعية:
«بروفا» لتأجيل االنتخابات العامة؟
مشروع مرسوم دعوة
الهيئات الى االنتخابات
الفرعية ،وفتح االعتماد
الالزم لها ،وصل يوم
الجمعة الماضي من وزير
الداخلية محمد فهمي
الى رئاسة الحكومة .لكن
ال فهمي وال باقي أعضاء
الحكومة متحمسون
إلجراء هذه االنتخابات ،وقد
وجدوا المبررات الالزمة
لذلك ،رغم قيام الداخلية
بواجبها .ثمة رزمة حجج
تتسلح بها الحكومة لتبرير
مخالفتها الدستور ،أهمها
وباء كورونا وعدم توافر
األموال للقيام بهذه
العملية .في النتيجة،
االنتخابات مؤجلة الى أمد
غير ّ
محدد
رلى إبراهيم
أعـ ّـد وزي ــر الداخلية والـبـلــديــات محمد
فهمي مشروع مرسوم دعــوة الهيئات
ال ـن ــاخ ـب ــة الـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
الفرعية للمقاعد العشرة الشاغرة في
مجلس الـنــواب ،وفتح االعتماد الــازم
لها ،وأرسـلــه يــوم الجمعة املــاضــي الى
رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة .ل ـكــن ف ـه ـمــي نـفـســه
أرفـ ــق ب ــامل ــرس ــوم ك ـتــابــا ثــان ـيــا يستند
فـيــه ال ــى «رأي ســابــق لهيئة التشريع
واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ح ـ ـ ــول ت ـ ـعـ ــذر إج ـ ـ ــراء
االنتخابات في حالة التعبئة العامة»
الـتــي تنتهي ي ــوم  ،2021/3/31داعـيــا
رئ ــاس ــة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـ ــى االطـ ــاع
واتخاذ القرار .اقتباس وزير الداخلية
ل ــرأي هيئة التشريع جــاء خــاطـئــا ،ألن
الهيئة أبــدت رأيها غــداة انفجار املرفأ
«في ضوء إعالن وتمديد حالة الطوارئ
في مدينة بيروت» كما أوردت رئيسة
هيئة التشريع واالستشارات القاضي

جويل فواز في االستشارة التي أعدتها
بتاريخ  ،2020/9/2ولــم تــأت على ذكر
الـتـعـبـئــة ال ـعــامــة أب ـ ـدًا .يــومـهــا خلصت
االستشارة الــى اعتبار حالة الطوارئ
ف ــي ب ـي ــروت ،إض ــاف ــة ال ــى كـتــب مرسلة
من وزراء الداخلية والصحة والتربية،
ت ـش ـك ــل ج ـم ـي ـع ـهــا اس ـت ـح ــال ــة أو شـبــه
استحالة إلج ــراء العملية االنتخابية.
فـلـمــا أرس ـل ــت األم ــان ــة ال ـعــامــة ملجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ك ـت ـبــا الـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة
مـبــاشــرة بالعملية االنـتـخــابـيــة لبيان
رأي ـهــا خ ــال  48ســاعــة (ع ـقــب مـشــروع
مــرســوم فهمي األول) ،لـســؤالـهــا حــول
مدى توافر الجاهزية املطلوبة إلعطاء
املوافقة على مشروع املــرســوم ،أتــى ّ
رد
ً
الداخلية أوال بوجوب تذليل املعوقات
الـتــالـيــة قـبــل الـسـيــر بــاالن ـت ـخــابــات-1 :
معظم املدارس الواقعة في دائرة بيروت
األولـ ـ ـ ــى تـ ـ ـض ـ ــررت ،وهـ ـ ــي الـ ـت ــي كــانــت
معتمدة كمراكز اقتراع -2 .انتشار وباء
ً
كورونا من جـ ّـراء انفجار املرفأ ،فضال
عـ ّـمــا نتج عنه مــن ع ــوارض نفسية-3 .
تسديد أتعاب امللتزمني املشاركني في
تـنـفـيــذ الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ب ــال ــدوالر
أو بــالـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة فـ ـ ــورًا -4 .عــدم
قــدرة اإلدارة على استيراد  5000عبوة
حبر -5 .وضع عدد كبير من العناصر
األم ـن ـيــن م ــن ال ـج ـيــش ب ـت ـصــرف وزي ــر
الــداخـلـيــة لـتــأمــن ســامــة االنـتـخــابــات
وأم ـن ـه ــا وت ــأم ــن مـ ـ ـ ــؤازرة قـ ــوى األم ــن
الداخلي عند الطلب -6 .هيئة اإلشراف
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـ ـب ـ ــدل امل ـق ـط ــوع
ألع ـض ــائ ـه ــا ال ـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض ت ـح ــدي ــده
بـمــوجــب مــرســوم بـعــد مــوافـقــة مجلس
الوزراء.
بذلك ،يبدو واضحًا أن وزيــر الداخلية
يــرى أنــه يتعذر إج ــراء االنتخابات في
ظــل تـلــك األس ـب ــاب ال ـتــي أع ــاد التذكير
بـهــا ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي .وج ــاء رأي
وزارة الـصـحــة يــومـهــا بــوجــوب اتـخــاذ
إج ـ ــراءات الـتـبــاعــد وإج ـ ــراء فـحــوصــات
 PCRل ـل ـمــوظ ـفــن ال ــرس ـم ـي ــن .أمـ ــا مــن
الناحية املالية ،فقد سجل وزير املالية
غ ــازي وزن ــي مــاح ـظــات عـلــى مـشــروع
م ــرس ــوم ن ـقــل االع ـت ـم ــاد م ــن احـتـيــاطــي
املوازنة لناحية وجود بعض الزيادات
غير املـبــررة ،وأبــرزهــا نفقات الصيانة
للشاشات املستخدمة في أقالم االقتراع
وسـلــف املـحــافـظــن .وأض ــاف وزن ــي أن
وزارة ال ــدف ــاع طـلـبــت ل ـحــظ مـبـلــغ 1,5
مليار ليرة إضافية للجيش فوق مبلغ
 1,200مليار ليرة مخصصة للحماية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ضـ ـم ــن ال ـس ـل ـف ــة املـ ـع ــدة

ّ
مصرف لبنان يتجنب أسئلة «ألفاريز» :سنتعاون إيجابيـًا مع التدقيق الجنائي

ّ
يسلم وزير المالية اليوم اإلجابة التي
تسلمها من مصرف لبنان إلى شركة
«ألفاريز» ،على أن تقرر األخيرة إذا ما كانت
إيلي الفرزلي
ستستكمل مهمة التدقيق الجنائي
التي كانت توقفت بعد رفض المصرف
اح ـت ــاج م ـصــرف ل ـب ـنــان لـنـحــو شهر
كــي يجيب على كـتــاب وزارة املالية
التعاون معها .هذه المرة ،اكتفى
ّ
امل ـت ـع ــل ــق ب ــاألس ـئ ـل ــة الـ ـت ــي ســأل ـت ـهــا
المصرف في كتابه باإلشارة إلى أنه
شــركــة «أل ـف ــاري ــز ان ــد م ــارس ــال» ،في
إطار تقييمها للظروف التي أعاقت،
سيلتزم بقانون تعليق السرية المصرفية
والتي يمكن أن تعيق تأديتها ملهمة
وسيتعاون إيجابيًا مع الشركة .فهل
ال ـت ــدق ـي ــق ال ـج ـن ــائ ــي فـ ــي ح ـس ــاب ــات
هذا يعني أن مجرد موافقتها سيسمح
مصرف لبنان وأنشطته .وبناء على
بالعودة فورًا إلى استكمال التدقيق في ه ــذه اإلج ــاب ــة ،س ـت ـقــرر ال ـش ــرك ــة إمــا
على طلب الــوزارة استكمال
املوافقة
ّ
حسابات مصرف لبنان ،من دون الحاجة
ال ـع ـق ــد املـ ــوقـ ــع م ـع ـهــا ل ـل ـتــدق ـيــق فــي
حسابات مصرف لبنان ،أو اإلصرار
إلى تزامن هذه الخطوة مع التدقيق
على اعتذارها.
في المؤسسات واإلدارات األخرى ،ومن
كتاب «املالية» أرسل إلى املصرف في
دون الحاجة إلى تعديل العقد؟
 18كانون الثاني ،ولكن حتى نهاية
الـشـهــر لــم تـكــن اإلج ــاب ــة قــد وصـلــت.

ولـ ــذلـ ــك ع ـ ــاد وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة وراس ـ ــل
املصرف مجددًا ،في األول من شباط،
طالبًا اإلجــابــة ،بــأســرع وقــت ممكن،
على تساؤالت الشركة التي «تتعلق
بــالـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة ملـهـمــة الـتــدقـيــق
الجنائي والـقـيــود املحتملة لتنفيذ
ه ــذه امل ـه ـمــة» .م ـص ــادر ف ــي املـصــرف
بـ ـ ــررت ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي عـ ــرض ســامــة
ل ـل ـم ــوض ــوع ع ـل ــى امل ـج ـل ــس امل ــرك ــزي
بانشغاله سابقًا بالقضايا املرفوعة
ضده في سويسرا وفي لبنان.
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،ت ـس ـل ـمــت وزارة امل ــال ـي ــة،
أم ـ ـ ــس ،اإلج ـ ــاب ـ ــة الـ ـت ــي لـ ــم تـ ـ ــزد عـلــى
س ـط ــري ــن ع ـم ـل ـي ــا .ل ــم يـ ـق ــدم امل ـص ــرف
إجابات واضحة على األسئلة املحددة
الـتــي سبق أن سألتها الـشــركــة ،لكنه
اكـتـفــى فــي إجــاب ـتــه ،الـتــي بنيت على
ق ــرار املجلس املــركــزي املنعقد فــي 10

شباط ،بتأكيد «التزام مصرف لبنان
بكامل أحكام القانون رقم  200تاريخ
 2020/12/29وتـ ـع ــاون ــه م ــع شــركــة
الفاريز أند مارسال إيجابيًا بالنسبة
لألسئلة األربعة املطروحة» .عند هذا
الحد انتهى الرد على مضمون كتاب
وزي ــر املــالـيــة ،قبل أن ينتقل املصرف
امل ــرك ــزي إل ــى اإلسـ ـه ــاب ف ــي تـحــذيــره
من التسريبات .وقال إن على الشركة
امل ـع ـن ـي ــة االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــامل ــوج ـب ــات ال ـتــي
تفرضها القوانني ومعايير ال ــGDRP
عـلــى الـبـيــانــات وامل ـع ـلــومــات ال ـتــي قد
تستحصل عليها ،والحماية الالزمة
لهذه املعلومات وتحديد مكان وطرق
تخزينها وتلفها عند االنتهاء منها.
كما استعاد املصرف «واقعة تسريب
ق ــائـ ـم ــة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت
عليها الـشــركــة مــن امل ـصــرف املــركــزي

ف ــي ال ـســابــق ف ــي ال ـص ـحــف ال ـعــاملـيــة»
( ،)Forbesليشدد على «ض ــرورة عدم
استعمال هــذه املعلومات إال من قبل
من له الصفة بذلك ،وضمن الشروط
ول ـل ـغــايــات ال ـتــي أعـطـيــت م ــن أجـلـهــا،
وعــدم مشاركة هــذه البيانات مــع أية
جـهــة داخـلـيــة أو خــارجـيــة باستثناء
الـجـهــة الـتــي تـعــاقــدت معها حـصـرًا».
وب ــال ـت ــال ــي ،أع ـل ــن امل ـج ـل ــس امل ــرك ــزي،
فـ ــي خـ ـت ــام كـ ـت ــاب ــه ال ـ ـجـ ــوابـ ــي« ،رفـ ــع
م ـســؤول ـي ـتــه ع ــن أي ضـ ــرر ي ـن ـتــج من
جراء تسريب معلومات من الشركة أو
وزارة املالية».
مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة اس ـت ـغ ــرب ــت تــركـيــز
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى م ـ ـسـ ــألـ ــة الـ ـتـ ـس ــري ــب
وحماية املعلومات .واعتبرت أن ّذلك
ال يـحـتــاج إلــى تــأكـيــد .فالعقد املــوقــع
مع الشركة ،وال سيما في البند الثامن

مـ ـن ــه ،ي ـش ـي ــر بـ ــوضـ ــوح إل ـ ــى أن عـلــى
«أل ـفــاريــز» أن تـحــافــظ عـلــى ســريــة كل
املـعـلــومــات واملـسـتـنــدات غـيــر املتاحة
للعموم التي تحصل عليها من وزارة
املالية أو املصرف املركزي .كما يجب
عـلـيـهــا أن تـحـتـفــظ ب ـهــذه املـعـلــومــات

مصرف لبنان
يسهب في التحذير
من التسريب
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داخ ــل األراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة ،وال يحق
لها تحويلها إلى الخارج أبدًا.
ّ
يذكر املصدر بأن ما ّ
سرب في
وعليه،
السابق لم يكن مرتبطًا بمعلومات عن
الحسابات ،وال باملعلومات الخاصة
ب ــامل ـص ــرف ،ب ــل ب ـطــري ـقــة ت ـعــام ـلــه مع
األسئلة ّ
املقدمة من الشركة .وبالتالي
تساءل املصدر عن الغاية من إسهاب
امل ـصــرف فــي كـتــابــه بــإبــداء الـقـلــق من
الـتـســريـبــات ،وه ــو مــا يعالجه العقد
ب ــوض ــوح ،مـقــابــل االك ـت ـفــاء ب ــاإلش ــارة
إل ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي» ع ـنــدمــا
يـتـصــل األمـ ــر بــاألس ـئ ـلــة التفصيلية
واملحددة للشركة ،من دون أن يتضح
م ـ ــدى ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون .ف ـه ــل س ـيــوافــق
امل ـ ـصـ ــرف ،ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،عـلــى
السماح للشركة بالدخول إلى أنظمة
التدقيق املحاسبي للمصرف؟ وهل

لــانـتـخــابــات .كــل تـلــك األس ـبــاب أعطت
املـســؤولــن مـبــررًا لتأجيل االنتخابات
الـفــرعـيــة ،ويـنـتـظــر أن يـسـتـنــدوا اليها
مـ ـج ــددًا ف ــي ّ
رده ـ ـ ــم ع ـل ــى ت ــأج ـي ــل ه ــذه
االنـتـخــابــات م ــرة أخ ــرى ال ــى أج ــل غير
ّ
محدد.
خمسة أشهر مـ ّـرت منذ دعــوة الهيئات
ّ
وستمر خمسة أشهر غيرها
الناخبة،
م ــن دون أن يـلـتـفــت أح ــد ف ــي الـسـلـطــة
الـحــاكـمــة ال ــى مـخــالـفــة ال ــدس ـت ــور .هي
ليست امل ــرة األولـ ــى ،بــل ثـمــة مجموعة
سوابق حصلت على ّ
مر السنني ،سواء
بـقــي املـجـلــس إب ــان حـقـبــة 1990-1975
يجتمع بـ  72نائبًا من أصل  ،99أو عند
عدم االلتزام باملهل فور اغتيال الوزير
ب ـي ــار ال ـج ـم ـيــل (ح ـص ـلــت االن ـت ـخــابــات
ً
الفرعية في املنت بعد  9أشهر) ،وصوال
الى عدم ملء مقعد النائب أنطوان غانم
الــذي اغتيل هــو اآلخــر فــي الـعــام 2007
وبقاء مقعد رئيس الجمهورية ميشال
عون في كسروان شاغرًا بعد انتخابه
رئيسًا منذ تشرين األول  2016الى حني
إجراء االنتخابات في العام .2018

بارود :تمديد المهل ال
يسري على الدستور
وااللتزام به يوجب إجراء
االنتخابات الفرعية

يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «إج ـ ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
الـفــرعـيــة غـيــر مــرتـبــط ح ـص ـرًا بـقــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،ول ـك ـنــه م ــوج ــب دس ـت ــوري
بـحـســب امل ـ ــادة  41م ــن ال ــدس ـت ــور الـتــي
ت ـق ــول ب ــوج ــوب الـ ـش ــروع ف ــي ان ـت ـخــاب
خلف في فترة شهرين بعد شغور مقعد
نيابي» .يجيب البعض هنا بــأن البلد
ي ـمــر ب ـظــرف اس ـت ـث ـنــائــي ،اال أن ب ــارود
ي ـســأل ع ـمــن ي ـحــدد ظ ــرف ال ـب ـلــد .ف ــرأي
هيئة التشريع واالسـتـشــارات بحسب
القانون غير ملزم ل ــإدارة ،وانسحاب
حالة الطوارئ على بيروت (انتهت حال
الطوارئ بعد شهرين من االنفجار) ال
يبرر عــدم إجــراء االنتخابات في باقي
املناطق ،ألن مسألة إجــراء االنتخابات

العقد مع «الفاريز» يكفل
سرية المعلومات «غير
المتاحة للعموم»
(هيثم الموسوي)

سـ ـي ــواف ــق عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم امل ـع ـل ــوم ــات
املتعلقة بهيكليته وعمله التنظيمي
وقواعد الحوكمة املعتمدة لديه؟
إلى ذلكّ ،
أكدت مصادر وزارة املالية أن
ال ــوزارة ستعمد« ،بــن الـيــوم والـغــد»،
إلـ ــى إرس ـ ـ ــال رد م ـص ــرف ل ـب ـن ــان إل ــى
ش ــرك ــة «ألـ ـف ــاري ــز» ،ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن
تعود إلى الوزارة بقرارها النهائي.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،ل ـف ـت ــت مـ ـص ــادر
ّ
مــط ـل ـعــة إل ـ ــى أن ـ ــه ط ــامل ــا أفـ ـت ــت هـيـئــة
التشريع واالسـتـشــارات بــأن التوازي
ف ـ ــي الـ ـت ــدقـ ـي ــق ب ـ ــن م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
واملؤسسات واإلدارات العامة األخرى
ال تعني التزامن فــي التدقيق بــل هو
خضوع الحسابات للتدقيق بطريقة
م ـت ـشــاب ـهــة ،وط ــامل ــا أن ال ـت ــدق ـي ــق فــي
املــؤسـســات األخ ــرى يحتاج إلــى قــرار
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وط ــامل ــا أن مجلس

الــوزراء سبق أن أصدر قرارًا للتدقيق
فـ ــي حـ ـس ــاب ــات مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،ف ــإن
بــإم ـكــان ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ح ــال عــودت ـهــا،
بــدء التدقيق فــورًا في مصرف لبنان،
وم ــن دون ت ـعــديــل ال ـع ـقــد أو انـتـظــار
بــدء التدقيق فــي املؤسسات األخــرى.
وفيما اعتبر البعض أنــه حتى لو تم
التسليم بذلك ،فإن العقد يحتاج إلى
التعديل في شقه املالي ،على اعتبار أن
التدقيق سيشمل حسابات املصارف
وامل ــؤس ـس ــات ال ـخــاصــة املـفـتــوحــة في
مصرف لبنان ،فــإن مـصــادر قانونية
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ت ــؤك ــد أن ـ ــه فــي
صيغته الحالية يشمل كل الحسابات
املفتوحة لدى املصرف املركزي ،والتي
أسقط قانون تعليق العمل بالسرية
امل ـصــرف ـيــة ك ــل ال ـح ـجــج ال ـت ــي ســاقـهــا
املصرف إلعاقة التدقيق فيها.

ف ــي يـ ــوم واح ـ ــد تــرت ـبــط بــاالن ـت ـخــابــات
ال ـع ــام ــة ال ال ـفــرع ـيــة .م ــن ه ـن ــا ،ينطلق
بــارود الــى الحجة الثانية التي يتذرع
بـهــا امل ـســؤولــون ب ــأن الـحـكــومــة دخلت
مــرحـلــة تـصــريــف األع ـم ــال وال يمكنها
االج ـت ـمــاع .فـيــؤكــد أن ــه «يـمـكــن ملجلس
الـ ـ ـ ــوزراء االج ـت ـم ــاع ملـ ــرة واح ـ ــد وعـلــى
ج ــدول أعـمــالــه بـنــد واح ــد إذا كــانــت له
ع ــاق ــة ب ــامل ــوازن ــة أو ال ــوض ــع الـصـحــي
واألم ـنــي أو االن ـت ـخــابــات ،طــاملــا لديها
موجب يبرر اجتماعها» .سبق لحكومة
الرئيس نجيب ميقاتي أن قامت بهذا
األم ـ ــر لـتـعـيــن رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء هيئة
اإلشراف على االنتخابات .من جهتها،
تشير مصادر حكومية الى عدم إمكان
فتح اعتمادات فيما الصرف يتم على
القاعدة االثـنــي عشرية .وتلك مخالفة
ً
دس ـتــوريــة أخ ــرى ،وفـقــا ل ـب ــارود« ،أوال
ع ـبــر عـ ــدم إرسـ ـ ــال املـ ــوازنـ ــة ف ــي الـعـقــد
األول ،وثانيًا عبر إصــدار القانون 213
الــذي يتيح الـصــرف على هــذه القاعدة
من  1شباط الى حني إقرار موازنة العام
 2021في الوقت التي سمحت فيه املادة
 86بــال ـصــرف ع ـلــى ه ــذا األس ـ ــاس ملــدة
شهر واح ــد» .أمــا هيئة اإلش ــراف على
االنـتـخــابــات «فـكــان يفترض تشكيلها
بـعــد ان ـت ـهــاء االن ـت ـخــابــات ،وه ــي هيئة
دائمة ،علمًا بأن ثمة رأيًا سابقًا لهيئة
التشريع واالستشارات يشير الى عدم
لــزوم هيئة اإلش ــراف على االنتخابات
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة» .أخـ ـيـ ـرًا،
باتت السلطة تبحث عــن نــافــذة تهرب
مـنـهــا م ــن االلـ ـت ــزام بــالــدس ـتــور إلج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـف ــرعـ ـي ــة ،ب ـح ـيــث ط ــرح
البعض فرضية ســريــان قــانــون تمديد
املـهــل عـلــى االنـتـخــابــات .وهـنــا يوضح
بارود أن املهل التي يحددها الدستور
ال تـ ـع ــدل اال ب ــال ــدسـ ـت ــور ال ب ـق ــان ــون.
فـتـمــديــد امل ـهــل ال يـنـسـحــب ع ـلــى م ــواد
دستورية ،وهو السبب الرئيسي وراء
إع ــداد امل ــوازن ــة .تــؤكــد م ـصــادر مطلعة
أن االنـتـخــابــات الفرعية لــن تـجــري في
م ــوع ــده ــا ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة،
متوقعًا أن يـصــار الــى تمديد التعبئة
العامة .ويضيف أن أحدًا ليس مستعدًا
اليوم لخوض هذه املغامرة ،بل سيتم
إيجاد مبررات للتأجيل الى حني بلوغ
مهل قريبة من تاريخ إجراء االنتخابات
النيابية العامة ،إن حصلت! ففي نظر
ّ
التهرب من
بعض الـقــوى فــي السلطة،
إجراء االنتخابات الفرعية ليس سوى
ّ
مقدمة للتهرب مــن إج ــراء االنتخابات
العامة بعد أقل من  15شهرًا.
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

رفض التخوين *

الحريري وباسيل:
منازلة في الخيارات الفاشلة

جوزف سماحة

تدور منذ ما قبل التكليف ،معركة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول تأليف
الحكومة .لكن التصعيد بات يتعدى خيارات التأليف ليصبح منازلة حول الخيارات الفاشلة لكليهما
هيام القصيفي
قـ ـ ــد تـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
لخطاب الرئيس سعد الـحــريــري ،أن
ال ح ـكــومــة ف ــي األمـ ــد امل ـن ـظ ــور .وألن
ً
الخرق يبدو مستحيال حاليًا ،فيما
تـ ــزداد األوض ـ ــاع الــداخ ـل ـيــة ت ــده ــورًا،
ي ـم ـكــن ق ـ ـ ــراءة م ــا ان ـت ـه ــى إلـ ـي ــه ك ــام
الحريري حني كشف بوضوح جانبًا
مــن املشهدية الحريرية املوجهة في
 14ش ـب ــاط .وك ــذل ــك ك ـشــف جـ ــزءًا من
ّ
الترهل  -الفضيحة الذي تعاني منه
استراتيجية التيار الوطني الحر في
تأليف الحكومة.
أظ ـه ــر ال ـح ــري ــري أن ــه ل ـيــس مـسـتـعـدًا
لــاعـتــذار عــن عــدم تــألـيــف الحكومة.
وه ــذا االع ـت ــذار ك ــان وال ي ــزال يشكل
مـقـصــد رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة الـعـمــاد

ّ
الالزمة املفضلة عند سياسيي ومسؤولي «14
آذار» ه ــي :رف ــض الـتـخــويــن .ال يـتـحــدث واحــد
ّ
منهم إال ويبدو مستهجنًا لهذه التهمة ،داعيًا
ّ
مصرًا على سحبها من التداول.
إلى إسقاطها،
تثير لديهم حساسية مفرطة.
وإذا جــاز لنا التمييز بني النبرات املتباينة في
«رفض التخوين» ّ
تبي لنا أن «اآلذاري» الحالي
ماض
ترتفع لهجته بقدر ما كــان صــادرًا عن
ٍ
قــومــي أو ي ـس ــاري .يـتـصــرف ،اآلن ،كــأنــه ّأدى
قسطه ُ
للعال فــي حياة سابقة ،وأنــه ت ـ ّ
ـدرج من
مهاوي القلب إلى حكمة العقل ،ومن الثورة إلى
الدولة ،ومن املراهقة (املتأخرة) إلى الشيخوخة
(املبكرة) ،وهو ما يوفر له رصيدًا يمكنه إنفاقه
بمعزل عن املساءلة.
ُ
لقد اخــتــرع ،ضمن هــذه البيئة ،تعبير «فحص
الدم اليومي» ،في سياق التعريض َبمن يشكك
في سياسات راهنة .التعريض ممنوع ألنه كناية
عن وضع الشخص املعني على محك االختبار
ومطالبته بتأدية الحساب عن سلوكيات راهنة.
ورفــض «فحص الــدم» رد ُيــراد منه اإليـحــاء أن
َ«من ّ
شيء شاب عليه» وأن التناقض
شب على
ٍ

بني توجهات حالية وانتماءات سابقة إنما هو
خــداع بصري ُيصاب به َمــن يرفض االعتراف
بوقائع الحياة الجديدة.
ه ــذه الــوقــائــع لــم تـغـ ّـيــر فـئــة ال ــدم ،ل ــذا ال موجب
لفحص متجدد ،بل قادت إلى قدر من ّ
التكيف،
من االنحناء ،من التأقلم ،بحيث بقي الجوهر هو
هو رغم الدالئل على العكس.
راف ـض ــو ال ـت ـخــويــن ه ــم ،ف ــي ال ــواق ــع ،مـحـتــرفــو
ّ
ت ـخــويــن .إال أن ـه ــم ف ــي ه ـجــوم ـهــم ه ــذا ي ـبــدون
م ــداف ـع ــن ع ــن ال ـن ـف ــس .ف ـه ــم ،ف ــي الـ ــواقـ ــع ،فــي
حــالــة هجينة ،إذ إن ماضيهم ،فيهم ،لــم يمت
تـمــامــا ،وحــاضــرهــم غير مستوعب كفاية من
جــانـبـهــم .يـتــأرجـحــون بــن حـنــن يـشــدهــم إلــى
ثقافة معينة ،وان ـشــداد إلــى مصالح وتطلعات
وارت ـبــاطــات وال ـتــزامــات تــوجــب خطابًا مغايرًا.
لذا تراهم ّ
يحولون واقعهم ،اللحظة ،إلى شهادة
ضــد ماضيهم ،علمًا بأنهم ،فــي الــوقــت نفسه،
يستحضرون ماضيهم من أجل التغطية على
ما باتوا فيه.
ّ
أصابهم نتاجًا الختمار
لم يكن التحول الــذي َ
عقلي وف ـكــري .ويمكن ملــن يعرفهم أن ّيتابع،
لـحـ ّظــة بـلـحـظــة ،ارت ـب ــاط ال ـت ـبـ ّـدل ال ــذي ح ــل بهم
ً
بترقيهم االجتماعي والسياسي وص ــوال إلى

ّ
على كراسي املسؤولية .ومن هنا
تربعهم ،اآلنُ ،
نفهم غيرتهم املـبــالــغ فيها على السلطة التي
يتمتعون بها .ليست هذه الغيرة دليل استئثار
فحسب ،بــل أيـضــا وسيلة لـلــدفــاع عــن النفس،
أي وسـيـلــة إلع ـط ــاء قـيـمــة مل ــا ت ـنــازلــوا عـنــه من
روحـهــم ووجــدانـهــم .ال يــريــدون ملــا خـســروه أن
يكون بخس الثمن .لبنانيتهم ،في هذا السياق،
بديل َم َرضي من عروبة سفحوها واستعاضوا
منها بالنوستالجيا .وحتى ما بقي من عروبة
ودي ـعــة لــديـهــم ،مــن عــروبــة بــديـهـيــة ،فـهــي قابلة
للتحوير من أجل أن تكتشف أعداء جددًا ّ
تبرر
بواسطتهم واقعيتها االلتحاقية حيال السيد
الكولونيالي الحاضر بقوة.
يتصرف «رافضو التخوين» ،باستمرارَ ،
كمن
ُ
قـبــض عليهم متلبسني بــالـجــرم املـشـهــود .لذا
فإنهم يطالبون بأن نسمع أقوالهم ،ال أن نراقب
ّ
أفعالهم .يــذكــرون ،أحـيــانــا ،ومــع حفظ النسبة
والـ ـف ــرق ،بــذلــك ال ـنــائــب ال ـ ــدرزي ف ــي الكنيست
اإلســرائـيـلــي ال ــذي وقــف ّ
ليحيي «دول ــة الـعــدوان
ال ـغ ــاش ــم» ،وف ــي ذه ـن ــه أن «ال ـ ـعـ ــدوان ال ـغــاشــم»
اسـ ــم ع ـل ــم ،ال ص ـف ــات ت ـط ـلــق ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل.
وليس أسهل من أن نكتشف كم أن االنحراف
سيكون كبيرًا من مالحظة املقدمات التمهيدية

عــن «اإلجـ ــرام» ،و«اإلرهـ ــاب» ،و«الـبـطــش» ،إلــخ...
املنسوبة إلى «الكيان الصهيوني».
ال يــدرك «رافـضــو التخوين» كــم أنهم يبررون
ال ـخ ـي ــان ــة مـ ــن ف ـ ــرط ابـ ـت ــذالـ ـه ــم لـ ـه ــذه امل ـق ــول ــة،
وتسليحهم كل َمن أراد أن يخون بحجة دامغة:
أستطيع أن أفعل ما أشاء ألن التهمة ّ
محرمة!
ت ـح ـض ــر أس ـ ـمـ ــاء كـ ـثـ ـي ــرة لـ ـه ــذا الـ ـصـ ـن ــف مــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن .إن ـه ــم م ــن ج ـيــل واح ـ ــد أو أج ـيــال
مـتـقــاربــة ،مــن بيئة واح ــدة ،مــن أص ــول واح ــدة،
من مسارات واحدة .يلقون مرارات الفشل على
اآلخرين .ال يدركون كم أن استقاالتهم املتتالية
حررت مساحة كان ال بد لغيرهم أن يحتلها...
وحسنًا فعل .ال ليبراليتهم ليبرالية أكيدة ،وال
واقعيتهم ّ
مؤصلة .ليبراليتهم وواقعيتهم هما
نتيجة وطــأة الجزمة اإلسرائيلية على وعينا،
على وعيهم.
كان الرهان ،بعد انسحاب القوات السورية ،أن
هذا الصنف سيشكل قوة ضاغطة الحتضان
تجربة لبنانية من نوع جديد .الفشل ذريع .لقد
غادر «رافضو التخوين» أمكنتهم لسرقة دور
ُ
غيرهم فكان أن احتجزت األمكنة.
* مقال منشور في «األخبار»،
يوم  19أيلول 2006

تجارة الفجور
نجيب نصر الله

يكاد التياران يتباريان في فشل
معركتيهما لتأليف الحكومة
واالستعاضة عنها بمعارك جانبية
ميشال عون ورئيس التيار الوطني
الـ ـح ــر الـ ـن ــائ ــب ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل فــي
رغـبـتـهـمــا ال ــواح ــدة ف ــي دف ــع رئـيــس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف ال ــى ال ـت ـن ـحــي .في
التسجيل املـصـ َّـور الــذي ُس ـ ِّـرب لكالم
عــون عــن الـحــريــري وصـفــه بــالـكــذاب،
وف ــي ك ــام ال ـح ــري ــري ك ــاد يستعمل
الكلمة ذاتها في صورة غير مباشرة.
وب ـق ــدر م ــا س ـ ّـع ــر ال ـخ ـط ــاب الـسـجــال
بينهما في انتظار ّ
رد باسيل ّ
املفصل
ف ـ ــي «ع ـ ـظـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــد» ،فـ ـ ــإن ال ـط ــرف ــن
ب ــات ــا ي ـج ــاه ــران ع ـلــى امل ــأ ب ـع ـبــارات
واضحة عن عدم ثقة أحدهما باآلخر
واطمئنانه إلـيــه .فــأي حكومة يمكن
أن تخرج مــن رحــم هــذا املشهد الــذي
ّ
ي ــذك ــر ب ـخــاف الــرئ ـيــس إم ـيــل لـحــود
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والــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري ،حـتــى لو
فــرضــت تسوية مــا بــاتـفــاق خــارجــي،
مــع إضــافــة حـضــور بــاسـيــل الطاغي
فيه.
يـلـعــب ال ـحــريــري عـلــى عــامــل الــوقــت،
ألن مـ ـ ــرور أشـ ـه ــر م ــن دون حـكــومــة
يـعـنــي أن ال ـع ـهــد وبــاس ـيــل يــراك ـمــان
خسائرهما ،في ظل ارتفاع مستوى
االنـ ـهـ ـي ــار الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،مـ ــا ي ـس ـه ــم فــي
ال ـض ـغ ــط ع ـل ـي ـه ـمــا ل ـل ـق ـبــول ب ـم ــا هــو

اتفاق النفط العراقي ...قريبًا
علمت «األخبار» أن مجلس الوزراء اللبناني بات قاب قوسني من توقيع اتفاقية التبادل التجاري
مع العراق ،وهي االتفاقية التي سيحصل لبنان بموجبها على  ٥٠٠ألف طن من الخام النفطي
ملدة عام مقابل سداد قيمتها على شكل سلع طبية وأدوية وخدمات استشارية .وتعمل الحكومة
اللبنانية على وضع اللمسات األخيرة على مسودة االتفاق ليليها توجه الوزراء اللبنانيني املعنيني
الى العراق لتوقيعه .علما انه سبق للحكومة العراقية أن ذللت كل العقبات ،وأعلنت موافقتها في
 ٣شباط على تزويد لبنان بالنفط .حصل ذلك بعد عدة اجتماعات وزيارات متبادلة بني املدير
العام لألمن العام عباس ابراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة ،ونظيره العراقي اضافة
الى وزير املال العراقي ورئيس الحكومة من جهة أخرى .استيراد النفط من العراق بعد سد كل
االبواب الدولية بوجه لبنان والحصار املفروض عليه ،سينقذ لبنان من العتمة بعد انتهاء العقد
مع «سوناطراك» ،ولو ان الكميات ستكون اقل من املطلوب .وقد سبق لغجر أن أعلن بالتزامن
مع موافقة الحكومة العراقية ،ان احتياطي الفيول يكفي لشهرين في الحد األقصى ،مشيرا الى
استحالة تأمني احتياطي استراتيجي لغياب التمويل .إشارة هنا الى أن املشكلة الرئيسية كانت
في عدم مطابقة الوقود العراقي للمواصفات املعتمدة في لبنان ،لكن جرى االتفاق على تحويله في
العراق او مقايضته عبر احدى الشركات العراقية بوقود مطابق للمواصفات مع آلية دفع مؤجلة،
تكون لفترة  6أشهر على األقل.
(األخبار)

مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض .وهـ ـ ـ ــو يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن عـ ــدم
ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة ح ــال ـي ــا أفـ ـض ــل مــن
تأليف حكومة لباسيل فيها حصة
الثلث املعطل ،قبل أن يتضح موقف
االدارة االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
لـبـنــان .وه ــو ك ــان حــاسـمــا فــي الـقــول
إن ــه مستمر فــي جــوالتــه الـخــارجـيــة،
مــن دون التوقف عند م ــردود وجــود
ح ـكــومــة ت ـصــريــف أعـ ـم ــال .ال ب ــل إنــه
ضــاعــف فــي إظ ـهــار حـجــم اتـصــاالتــه
الدولية ولقاءاته مقابل عزلة العهد
إقليميًا ودوليًا .لكن رهــان الحريري
األق ـ ــوى يـبـقــى عـلــى ح ــزب ال ـل ــه .يثق
الحريري بأن الحزب لن يتخلى عنه
(ولـ ــو أن ــه ي ـ ــوازن بـيـنــه وب ــن حليفه
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،الــى حــن موعد
الفصل) ،وأن تسويتهما قائمة ،وأن
خطاب االمني العام للحزب اليوم لن
يـسـتـهــدفــه .وامل ـصــادفــة أن الـحــريــري
ّ
ركز هجومه ّ
ضد التيار في ذكرى 14
شباط ،كما ّ
صبه سابقًا في املناسبة
ذاتها ضد القوات اللبنانية.
يــدرك الحريري أن الحزب قــادر على
الضغط على باسيل ،لكن الحزب غير
مستعد بعد للتسوية الحكومية في
انتظار ترتيب إقليمي ودولي ،وهذا
يعني أن هــامــش امل ـنــاورة فــي يــده ال
يــزال مسموحًا ،فال يضغط لتحديد
موعد االستحقاق .وفــق هــذا املسار،
يصبح الفتًا استخدام الحريري كلمة
«العد» ،وقد سبق أن استخدمها بهاء
الحريري قبل مدة أيضًا .فوقف العد،
هي العبارة التي استخدمها الرئيس
رفيق الحريري ،في وجه املسيحيني،
ليس من باب تأكيد احترام املناصفة،
بعدما فعل التجنيس فعله املؤذي في

التوازن وفي هويات مناطق لبنانية.
واملصادفة أن يستخدمها الحريري
ب ــإيـ ـح ــاء مـ ــن «م ـج ـم ــوع ــة ال ــذم ـي ــن»
املـحـيـطــن ب ــه ،فــي ذك ــرى  14شـبــاط،
التي لم تتحول ،في السنوات التالية
الغ ـت ـي ــال الـ ـح ــري ــري ،الـ ــى ت ـظــاهــرات
ف ــي ســاحــة ال ـش ـهــداء اال بـضـغــط من
ال ـ ـقـ ــوى امل ـس ـي ـح ـيــة ع ـل ــى اخ ـتــاف ـهــا
ورئيس الحزب التقدمي االشتراكي
ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،ول ـ ــوال ه ـ ــؤالء لـكــان
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ال ي ــزال يــرفــع شعار
الـنــائـبــة بـهـيــة ال ـح ــري ــري« :ل ــن نـقــول
وداعــا سوريا بل الــى اللقاء» .يذهب
الحريري الى رفع سقف املواجهة مع
رئيس الجمهورية من دون قفازات،
وه ـ ــو فـ ــي ت ـس ــري ـب ــه امل ـت ـع ـم ــد الئ ـحــة
عــون ،كــان يـحــاول تصويب السجال
ن ـحــو ن ـق ـطــة أخ ـ ــرى ت ـل ـحــق األض ـ ــرار
بالتيار .فيكاد الطرفان يتباريان في
فشل معركتيهما لتأليف الحكومة
واالستعاضة عنها بمعارك جانبية.
لم تعد النقطة املحورية الصالحيات
الدستورية .ألن مشكلة التيار تبقى
ً
أوال وآخـ ـ ـ ـ ـرًا فـ ــي ك ـي ـف ـيــة اس ـت ـخ ــدام
هــذه الـصــاحـيــات .فــأن يـكــون رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ي ـس ـت ـخــدم صــاحـيــاتــه
ً
لـ ـيـ ـك ــون ش ــريـ ـك ــا كـ ــامـ ــا فـ ــي عـمـلـيــة
ال ـتــأل ـيــف أم ــر ُي ــداف ــع ع ـنــه وم ـط ــروح
ل ـل ـن ـق ــاش ال ـس ـي ــاس ــي م ـن ــذ ال ـط ــائ ــف
الـ ـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم .ل ـك ــن أن تـ ـك ــون عـمـلـيــة
التأليف مبنية ،بعد مخاض أشهر،
ع ـل ــى الئـ ـح ــة ت ـض ــم خ ـل ـي ـطــا عـجـيـبــا
م ــن األسـ ـم ــاء املـ ـسـ ـت ــوزرة ،وبـعـضـهــا
القليل الجيد ال يمكن هضم وجوده
عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مــع
آخ ــري ــن م ـق ـتــرحــن ،ف ــأم ــر ي ــدع ــو الــى

مراجعة استراتيجية التيار القائمة
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــار الئ ـحــة
أسـ ـم ــاء ع ـش ــوائ ـي ــة ،م ــن دون األخ ــذ
في االعتبار الكفاءة واملهنية .هكذا
حصل في التعيينات الديبلوماسية،
ومحاوالت إجراء تعيينات عسكرية،
واخ ـت ـيــار ج ــزء مــن ال ـن ــواب والـ ــوزراء
السابقني واملـقـتــرحــن .واألم ــر نفسه
مــرشــح ألن يحصل فــي االنـتـخــابــات
النيابية الـفــرعـيــة ،أو الـعــاديــة العام
ُ
املقبل .ومشكلة االسماء ،التي اعتبر
بعضها ســابـقــا عـلــى سبيل النكتة،
ل ـي ــس فـ ــي مـ ــا ي ـق ــول ــه الـ ـح ــري ــري مــن
أنــه ال يــريــد وزراء يتصلون برئيس
حــزبـهــم ملـعــرفــة رأيـ ــه ف ــي م ــا يـعــرض
عـ ـل ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ألن وزراء
ً
«املستقبل» ليسوا أفضل حــاال ،وكل
االح ــزاب ســواسـيــة ،بــل فــي النموذج
ال ــذي يـقــدمــه الـتـيــار ،بـعــد كــل معركة
ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـص ــاحـ ـي ــات وب ـح ـق ــوق
املسيحيني والثلث الضامن ،وتعطيل
ال ـح ـكــومــة أش ـه ـرًا ك ــي ي ــأت ــي بـ ــوزراء
اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــن ن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــن .ف ـهــل
بهذه االسـمــاء يحترم الــدسـتــور ،في
حكومة العهد التي ُت ّ
عد لالنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة وت ـن ــاق ــش ال ـخ ـطــط املــال ـيــة
وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ل ــانـ ـهـ ـي ــار امل ــال ــي
وال ـك ـه ــرب ــاء وغ ـيــره ـمــا م ــن األزم ـ ــات
الحادة؟ وهل بهذه الالئحة الوزارية،
كـمــا إح ـك ــام الـسـيـطــرة عـلــى مفاصل
القصر الجمهوري استعدادًا ملرحلة
حـ ـس ــاس ــة ،يـ ـخ ــوض الـ ـتـ ـي ــار م ـعــركــة
ال ـصــاح ـيــات وح ـق ــوق املـسـيـحـيــن؟
ل ـي ـس ــت امل ـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ــى ّ الـ ـت ــي تـنـتـهــي
معركة دستورية محقة ،على أبــواب
مصالح التيار ...ولن تكون األخيرة.

كـشـفــت وق ــائ ــع األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،الــاح ـقــة على
اغتيال لقمان سليم ،وبوضوح أعمى األبصار
الضعيفة ،عــن هــويــة املــايـسـتــرو "الـخـفــي" الــذي
تولى توزيع األدوار ،و(ربـمــا) الربط بني الجهة
التي خططت ونفذت وتلك التي القتها بما هو
أب ـشــع مـنـهــا .فــالـفـجــور الـسـيــاســي واإلع ــام ــي
ً
ال ـف ــوري الـ ــذي سـ ّـمــم األجـ ـ ــواء ،املـسـ ّـمـمــة أص ــا
بــال ـف ـســاد وإف ـق ــار ال ـن ــاس وت ـجــوي ـعـهــم ،فـضــح،
أول ما فضح ،حقيقة هــذه األدوات وبــؤس تلك
الـصـنــائــع ال ـتــي ب ــات ثــابـتــا أن ـهــا لــم ول ــن ت ـتــردد،
كدأبها الوظيفي الذيلي ،في ّ
تقيؤ أحقاد نفوسها
وسقط أفكارها وإجرامية رغباتها.
األصـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي س ــارع ــت إلـ ــى ت ـع ـيــن ال ـه ــدف
وك ـيــل االت ـه ــام ــات املـ ـك ــرورة بـ ــدت ،وه ــي كــذلــك
ً
فـعــا ،كــامـتــداد شـبــه عـضــوي لـبــرامــج اإلره ــاب
ال ــام ـح ــدود املـعـتـمــدة ف ــي س ـف ــارات (مـصــانــع)
القتل الغربية .وما التطابق شبه الكامل بني تلك
األص ــوات ومـضـمــون تلك الـبــرامــج الـتــي تشكل
مـحــور عمل تلك ال ـس ـفــارات ،إال التعبير الحي
واملـلـمــوس عــن الوضعية األدات ـيــة الـتــي رسمت
اإلط ــار وح ــددت الـهــدف .فـكــان الـسـعــار ،وكانت
السفاهة والعزف على الغرائز وكان ما كان ...من
أنــواع العهر الصافي املشحون بفائض الريوع
النفطية والغازية .وهنا يلزم التذكير بأن الريوع
امل ــذك ــورة هــي نفسها مــن م ـ ّـول تــدمـيــر ســوريــا
وتفتيت الـعــراق وإح ــراق الـيـمــن ...ويـ ّـمــول اليوم
جريمة محاولة تصفية القضية الفلسطينية من
خالل التطبيع اإلجرامي مع إسرائيل.
فجور ما بعد الجريمة التي أودت بلقمان سليم
ت ـجــاوزهــا بـكـثـيــر .وألنـ ــه األصـ ــل ف ــي امل ـشــروع
األك ـبــر ،ص ــار بالنسبة إل ــى اإلع ــام (اإلع ــان)
املأجور هو الحدث الــذي ال حــدث قبله أو بعده،
ال لـشــيء إال لتوفير الــذريـعــة وت ـكــرار املـحــاولــة
البائسة إياها :التصويب على املقاومة ومحاولة
ّ
وجدية فعلها وعدالة
النيل من نصاعة صورتها
قضيتها ونبل مشروعها...
ربما كان من الحكمة االستفادة ّ
مما في العادة
(الـ ـسـ ـيـ ـئ ــة!) م ــن أع ـ ـ ــراف ومـ ـم ــارس ــات قـضــت
بـمـســامـحــة امل ـيــت ع ـقــب م ــوت ــه ،وال ـس ـك ــوت عن
السلبيات التي ظللت أو وسمت أفـعــال حياته،

ً
وص ــوال ،فــي كثير مــن ال ـحــاالت ،إلــى التغاضي
عــن فـبــركــة الـصـفــات وال ـن ـعــوت اإليـجــابـيــة التي
لم يتوافر له حظ امتالكها وال أهتم بها يومًا،
خصوصًا أن املناسبة التي أريــد لها أن تكون
بمثابة الفرصة الجديدة لتصفية الحسابات ،إن
باألصالة أو الوكالة أو باالثنني معًا ،كانت هزيلة
وال توفر أساسًا تنهض عليه ،فكانت الفضيحة
مضاعفة.
فــاخـتــراع الـبـطــوالت وفـبــركــة الـصـفــات وإه ــراق
آي ــات التمجيد كشفت ه ــزال الــذريـعــة الـجــديــدة
وت ـه ــاف ـت ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا م ــع م ــا تـضـمـنـتــه مــن
هلوسات مجافية ليس للعقل واملنطق فحسب،
بــل للخيال أي ـضــا .هــو الـسـلــوك الـشــائــن نفسه
الذي هدف هذه املرة أيضًا إلى إقامة الحرج ومنع
الكالم الصريح الذي يمكن لواحدة من عباراته
أن تنال مما أريد له من أسطرة إن لم تحطمه.
ك ــان عـلــى مــن نـطــق بــالـسـفــاهــات والـشـتــائــم أن
يستفيد مــن الفرصة ،وأن يــدرك قبل غيره أن
احـتــرام املــوت ،ومــا يختزنه من كثافة شعورية
وعـمــق إنـســانــي ،هــو وح ــده ال ــذي أل ــزم اآلخــريــن
الــذيــن طالتهم الحملة الرخيصة وحملهم على
إب ــداء الـتـســاهــل ،وحـتــى "الـنـسـيــان" املــؤقــت ّ
لكم
الشناعات الـتــي سبق للميت أن ارتكبها .لكن
األكيد أن هــذا التساهل ،الــذي أوجبته األخــاق،
يرفض السماح بنكران أو محو ما هو معروف
ومـتــداول .أمــا اإلص ــرار على التزوير املكشوف
مــن خــال رفعه إلــى مصاف الـقــادة واملفكرين
وامللهمني و ...املطوبني! فهذا لبوس ال يناسب
مقاساته املعروفة ،وخصوصًا أن أفعاله وأقواله
تتناقض مع كل ما جرى اختراعه وتدبيجه ،بل
إنها تدل عليه وعلى ما كان يجيش في صدره
ويعتمل في ذهنه .كما أن التعمية على ما هو
معروف وموثق غير ممكن وغير متاح.
ال داعــي للتذكير بأن مكاسب العداء للمقاومة،
على تفاهتها ،أكبر مــن أن يفوتها مرتزقة ما
يسمى «املجتمع املدني» .فامليزانيات املالية التي
تـفـتــح شهيتهم وتـسـ ّـيــل لـعــابـهــم ،هــي الـجــوهــر
الوحيد لكل ما نسمع عنه من برامج ومشاريع
إعــامـيــة وثقافية وإغــاثـيــة وم ـســاوات ـيــة ...وألن
الصغار يبقون صغارًا ،فهم في الحقيقة والواقع
هواة خيانة ،ومحترفو ارتزاق .واملؤكد أن العميل
ليس بخصم أو عدو ،وال يمكنه أن يكون كذلك

مـهـمــا أت ــى مــن أف ـع ــال .فـكـمــا أن ال ــواش ــي يبقى
ً
واش ـي ــا ،ف ــإن الـعـمـيــل يـبـقــى ع ـم ـيــا ،وه ــو أكـثــر
مــن يــدرك ذلــك ،لــذا تــراه يتلفع بــاألرديــة الكاذبة
وينسب لنفسه أدوار الخصومة والرأي املخالف.
إن خصومة املقاومة شرف رفيع ونبيل يتعذر
نيله إال ملــن كــان جــديـرًا بــه .أمــا ه ــؤالء الصبية
ال ــذي ــن تـحــركـهــم ال ـس ـف ــارات ،فـسـيـنـتـهــون كما
انـتـهــى غـيــرهــم م ـجــرد وشـ ــاة .وه ــو واق ــع حــال
امليت الذي ألصقت به صفة الخصومة أو العداء.
فالرجل لم يرتق ،رغم كل ما بذله من بهلوانيات
ث ـقــاف ـيــة وع ـن ـت ــري ــات س ـيــاس ـيــة ،إلـ ــى أن يـكــون
ّ
كمحرض سلبي ضد كثير
خصمًا .عمل الرجل
ّ
من األفكار والتوجهات املستقرة .حــرض على
القتل ودعا إليه واشتغل له .وهنا وجب للعاقل
أن يسأل أيــن السياسة والثقافة واألدب ...من
الــدعــوة الصريحة إلــى القتل والـتـحــريــض على
الـحــرب ،واعتبار الضحايا املحتملني "خسائر
جانبية" .الدقة توجب القول إن الرجل ،ككثيرين
من أشباهه ،كان أداة صغيرة اخترعها األعداء...
ولعل املواقف املستنكرة الصادرة عن عواصم
الـقـتــل فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وغـيــرهــا مــن دول
االس ـت ـع ـمــار ال ـغــربــي خ ـيــر تـعـبـيــر ع ــن حقيقة
األبوة املكلومة .أما املرثيات التي أذاعها موظفو
السفارات الغربيون ،فاألرجح أنها لزوم الطمأنة
وتهدئة الروع ،وهي دليل إضافي وكاشف على
طبيعة وحقيقة هــذه األداة الـتــي لــم تـتــورع عن
الذهاب بعيدًا في تنفيذ مضمون األجندة القذرة
نفسها التي شهدنا نماذج عن مضمونها في
اإلقليم وفي العالم األوسع.
ف ــي غ ـيــاب امل ـعــاي ـيــر ال ـنــاظ ـمــة ،ال ي ـعــود ممكنًا
الـتـمـيـيــز بــن ه ــذا وذاك مــن امل ـســائــل ،فيختلط
األس ـ ــود ب ــاألب ـي ــض ،وال ـح ــق بــال ـبــاطــل وتـضـيــع
الـفــوارق بــن هــذا وذاك مــن القضايا التي تقوم
ع ـلــى االخ ـت ــاف أو ال ـت ـنــاقــض .وألن ـن ــا ف ــي بلد
مفتعل الهوية وعديم البنيان وناقص االنتماء،
فــإن غـيــاب املعايير يكتسب أبـعــادًا تجعل منه
ً
ســاحــة مثالية لـلـفــوضــى ،ومــوئــا لـلـتــردي إلــى
ح ــدود مـخــالـفــة كــل مــا اسـتـقــر عليه االجـتـمــاع
اإلنسانيّ .
فيعم الكذب ويسود االرتزاق وتنعدم
ّ
األخ ـ ــاق ،ويـنـجــو الـعـمـيــل ويـتـبــجــح ال ـســاقــط...
وه ــذه مجتمعة شكلت وتشكل األرضـيــة التي
تسمح لـهــذا وذاك مــن املــرتــزقــة بــالـتـجـ ّـرؤ على

محاولة قلب الحقائق وتحويل الخائن إلى بطل.
ل ــم تـكــن امل ـقــاومــة ف ــي ي ــوم م ــن األي ـ ــام مـشــروع
سلطة .إنـهــا ببساطة شــديــدة مـشــروع تحرير
وعــدل وكــرامــة وتنمية ...وهــي الحقيقة التي ال
يـمـكــن حجبها بــاألضــالـيــل واألك ــاذي ــب .بــل إن
جوهر البرنامج العام لهذه املقاومة هو تأكيد
انتمائها العربي ومركزية هدف الوحدة وأولوية
ال ـصــراع مــع إســرائـيــل وم ــا ينتج عــن اسـتـمــرار
وجودها من انقسامات وحــروب ،أو تمثله من
رأس حربة استعمارية وقاعدة متقدمة وخنجر
ً
ســام في قلب املنطقة ،فضال عن دور املقاومة
املــؤكــد وال ــواض ــح لجهة مــاقــاة التطلع العربي
الصميم الهادف إلى كسر االستتباع والهيمنة
الغربيني.
إن حزب الله ،ورغم الشوائب ،وأكثرها مفهوم،
يمثل إحدى أرقى حاالت التعبير عن مكنونات
األم ــة ووجــدانـهــا على صعيد الــوعــي والفعالية
ال ـث ــوري ــن .وه ــذا ب ــذات ــه كـفـيــل بتفسير الـحــرب
امل ـف ـتــوحــة ع ـل ـيــه ،وه ــي ح ــرب شــام ـلــة م ــن أجــل
ديمومة الهيمنة التي ّ
اهتز بعض ركائزها مع
ّ
وتصدع بعد انتصار العام
تحرير العام 2000
.2006
يبقى أن نقول إن من املهني للمقاومة الوطنية
الـلـبـنــانـيــة ،ول ـش ـهــدائ ـهــا ،ول ـحــزب ـهــا الـشـيــوعــي،
استمرار السكوت والسماح ملــن افتتح العالقة
ب ــإس ــرائ ـي ــل واس ـت ـق ــدم اج ـت ـي ــاح الـ ـع ــام ،١٩٨٢
ّ
شوارع العاصمة بيروت باألقدام
وسهل تلويث ّ
الـصـهـيــونـيــة ،ونــظــم م ـجــزرة ص ـبــرا وشــاتـيــا،
وأشــرف على توقيع اتفاقية  ١٧أي ــار ...بادعاء
إنـ ـص ــافـ ـه ــم الـ ـ ـك ـ ــاذب ،ف ـي ـم ــا هـ ـ ّـمـ ــه م ـح ـصــور
بــاالس ـت ـث ـمــار وال ـت ـصــويــب ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة الـتــي
لــم تفعل غير متابعة املـسـيــرة الـتــي افتتحتها
عمليات الويمبي وصيدلية بسترس ومحطة
أيوب .فأن يتولى عتاة اليمني اللبناني ،وأذنابهم
من ذوي املاضي اليساري الساقطني أخالقيًا
والتائبني سياسيًا ،اإلش ــادة باملقاومة الوطنية
وتوظيف استذكار مهدي عامل وحسني مروة
وغيرهما لهو قتل ثان يــوازي األول ويضاهيه،
خـصــوصــا أن ه ــذا االس ـت ـخــدام يـتــم فــي سياق
الـتـصــويــب عـلــى امل ـقــاومــة الـتــي نجحت بفضل
التضحيات املمتدة في تغيير معادالت الصراع
العربي اإلسرائيلي بل وقلبها.
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لبنان

لبنان
كورونا

تقرير

ّ
ّ
%24
فوق
ة
المخبري
الفحوصات
ة
إيجابي
ّ

ّ
ُ
ّ
التلقيح في «األميركية» يعزز هاجس المحســوبيات؟
ُ
 92أل ـ ـفـ ــا م ـ ــن املـ ـقـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
سـ ّـجـ ُلــوا أس ـمــاء هــم ،فــي ال ـســاعــات ال ـ
 48املـنـصــرمــة ،عـبــر املـنـ ّـصــة الرقمية
ُم ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح
امل ـض ـ ّ
ـاد لـفـيــروس ك ــورون ــا .وبحسب
ّ
وزي ــر الـصـحــة ،حـمــد ح ـســن ،ف ــإن 36
ّ
تسجلوا السبت املاضي تزامنًا
ألفًا
مــع وص ــول الــدفـعــة األول ــى مــن لقاح
«فــايــزر» ،فيما ّ
سجل  56ألفًا آخرين
أسـمــاء هــم تزامنًا مــع انـطــاق عملية
التلقيح.
حتى اآلن ،ال يــزال ُ
الحكم على نسبة
اإلقـ ـ ـب ـ ــال ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح ُمـ ـبـ ـكـ ـرًا وف ــق
ّ
املـعـنـيــن ال ــذي ــن ي ــول ــون ال ـح ــث على
أخــذ الـلـقــاح أولــويــة قـصـ ُـوى لضمان
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى املـ ـن ــاع ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة
ّ
املنشودة في ظل استمرار املؤشرات
ُ
التي تنذر بواقع مــأزوم .إذ تجاوزت
نسبة إيجابية الفحوصات املخبرية
املـخـصـصــة لـلـكـشــف ع ــن ال ـف ـيــروس،

من أصل  500ألف ّ
سجلوا
أسماءهم على المنصة  250ألفًا
من محافظة جبل لبنان
أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ـ ـ  .%24فـ ـم ــن أصـ ـ ــل 7133
فـ ـحـ ـص ــا م ـ ـخ ـ ـبـ ــريـ ــا أج ـ ـ ــري ـ ـ ــت خـ ــال
الـ ـس ــاع ــات ال ـ ـ ـ  24امل ــاضـ ـي ــة (ب ـس ـبــب
عطلة األح ــد)ُ ،سـ ّـجـلــت  1739إصابة
( 14م ـن ـهــا واف ـ ـ ـ ــدة) .وأع ـل ـن ــت وزارة
ال ـص ـح ــة ت ـس ـج ـيــل  44وف ـ ـ ــاة رف ـعــت
إجمالي الضحايا إلى  .4037وعليه،
تــأتــي س ـيــاســة الـتـشـجـيــع ع ـلــى أخــذ
اللقاح ضمن مساعي «الـسـبــاق» مع
الوباء الذي بات ُينتج دوريًا سالالت
متحورة أكثر خطورة وانتشارًا من
الفيروس «األصلي» .وإذا ما صدقت
ت ـق ــدي ــرات ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــةُ ،يـتــوقــع
أن تستغرق عملية التلقيح ثمانية
أشهر ،ما يفرض التشدد في التدابير
الــوقــائـيــة ال ـتــي يـجــب أن تــرافــق تلك
الـعـمـلـيــة ،وه ــو أم ــر ي ـبــدو ُمستبعدًا
ُ
ّ
التمرد على
وفق ما تظهره مؤشرات
اإلقفال الذي بات شبه شكلي.

رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم
ّ
«الرهان حاليًا يكمن
عراجي قال إن
ُ
فــي تشجيع آالف املقيمني على أخذ
اللقاح بعد مراقبتهم ألقرانهم الذين
أخذوا جرعات الدفعة األولى وتأكدهم
معتبرًا أنــه «قد
من مستوى أمــانــه»،
ّ
ً
نــرى إقـبــاال كثيفًا مــع تلقي نحو 20
ألفًا للقاح» .املؤتمر الصحافي الذي
عقده نقيب األطباء في بيروت شرف
أبو شرف ،أمس ،أتى أيضًا في سياق
امل ـســاعــي الـتـشـجـيـعـيــة ،إذ رأى أبــو
ّ
شــرف أن التأخير فــي إعـطــاء اللقاح
ّ
«سـ ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ــى مـ ـتـ ـح ــوالت ج ــدي ــدة
للفيروس قــد ال تتأثر كليًا باللقاح
وتــودي بنا الــى ما ال تحمد عقباه»،
ّ
وحـ ــث عـلــى تـلـقــي ال ـل ـقــاح «لنحصل
عـلــى مـنــاعــة مجتمعية تـفــوق %80،
ونخفض نسبة املرضى واملضاعفات
والـ ــوف ـ ـيـ ــات ،ونـ ـع ــود ت ــدري ـج ـي ــا إل ــى
ح ـيــات ـنــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» ،الف ـت ــا الـ ــى أن
«األسـ ـ ـ ـ ـ ّـرة فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات مـلـيـئــة
وكذلك الحال في الطوارئ ،وال خيار
عالجيًا وعلميًا ،وال خــاص لنا إال
باللقاح».
ّ
غير أن الحث على التلقيح يستوجب
التشدد فــي مراقبة اآللـيــة املتبعة في
املـ ــراكـ ــز امل ـع ـت ـم ــدة ،وخ ـص ــوص ــا بـعــد
م ــا تـ ــردد ع ــن ل ـجــوء إدارة مستشفى
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت إلــى
تلقيح عــدد مــن العاملني فــي القطاع
اإلداري لــديـهــا ،وخـصــوصــا مـســؤول
قسم األمن في الجامعة ،رغم أنهم غير
مشمولني بالفئات التي لديها أولوية
فـ ــي أخ ـ ــذ الـ ـلـ ـق ــاح .ودف ـ ـ ــع ذل ـ ــك إدارة
الجامعة إلى إصدار بيان أشارت فيه
إلــى «اصـطــدام الفريق املتابع لعملية
الـتـلـقـيــح بـبـعــض ال ـعــراق ـيــل الـتـقـنـيــة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ( )...ف ـي ـم ــا ك ــان ــت
الـعـقــاقـيــر جــاهــزة للتلقيح ،فـمــا كــان
مــن املعنيني إال أن قــامــوا بالتواصل
م ــع أشـ ـخ ــاص ُم ـس ـج ـلــن ف ــي املـنـصــة
ولهم األولوية في تلقي اللقاح ضمن
كامل االحترام لإلجراءات املوضوعة».
ولـفــت الـبـيــان إلــى أن عملية التلقيح
«تـضـمـنــت ،إل ــى الـعــامـلــن الصحيني
في املركز الطبي ،العاملني في مجال

(هيثم الموسوي)

الـ ُـرعــايــة الصحية فــي املــراكــز األخــرى
واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة أسـ ـم ــاؤه ــم ع ـل ــى مـنـصــة
وزارة الصحة».
ّ
مـصــادر مطلعة قالت لــ«األخـبــار» إن
«األم ـي ــرك ـي ــة» اع ـت ـمــد ك ـمــركــز تلقيح
رئيسي «وهو معني بتوزيع الجرعات
ع ـلــى ب ـق ـيــة ال ـعــام ـلــن ال ـص ـح ـيــن في
املــؤسـســات االستشفائية امل ـجــاورة»،

أسماء وبيانات الـ  550شخصًا الذين
ّ
تـلــقــوا الـلـقــاح« ،إال أن إدارة الجامعة
رفضت االمتثال للطلب».
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،كـ ــان ال ــوزي ــر حسن
ُي ـ ـط ـ ـم ـ ـئـ ــن مـ ـ ـ ــن ُم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،حـ ـي ــث افـ ـتـ ـت ــح األق ـ ـسـ ــام
املخصصة لحملة التلقيح املعتمدة
ّ
ضد فيروس كــورونــا ،إلــى أن كل فرد

ّ
سيتلقى لقاحه في وقته ،متمنيًا على
املــواطـنــن عــدم الـتــوتــرُ .ووف ــق حسن،
ثـمــة ت ـفــاوت فــي أرق ــام املـسـجـلــن بني
املحافظات ،الفتًا إلــى أن الرقم األكبر
لـلـمـسـجـلــن ه ــو ف ــي م ـحــاف ـظــة جـبــل
لبنان ،حيث هناك نحو  250ألفًا من
بني نحو  500ألف ّ
سجلوا أسماءهم».
(األخبار)

تقنين األدوية :حين يصبح الـ«بنادول» عملة نادرة

(مروان بو حيدر)

ال ت ـكــاد س ـيــرة األدويـ ــة تـخـبــو ،حتى
تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ـ ــن جـ ــديـ ــد.
«حكايات» الناس عن «الدوران» على
أدويتهم في الصيدليات باتت جزءًا
مــن الـيــومـيــات الـتــي فرضتها األزم ــة
املالية ـ ـ االقتصادية في البالد .وفي
مرةّ ،
كل ّ
ثمة قصة تروى عن دواء فقد
تمامًا من السوق وآخــر قد يفقد بني
لحظة وأخرى .آخر هذه «الحكايات»
ما يعانيه الناس والصيادلة مع دواء
«بنادول» الذي اختفت بعض أنواعه
عــن رفــوف الصيدليات .فبعدما كان
هـ ــذا األخـ ـي ــر ه ــو ال ـ ـ ــدواء «املـ ـل ــك» في
ال ـب ـيــوت ،ص ــار «عـمـلــة ن ـ ــادرة» وبــات
ُيـشـتــرى ب ــ«ال ـظ ــرف» ،بـسـبــب امـتـنــاع
مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـص ـ ـيـ ــادلـ ــة ع ـ ــن بـ ـي ــع ع ـلــب
ك ــام ـل ــة« ،إلتـ ــاحـ ــة املـ ـج ــال أمـ ـ ــام أك ـبــر
ع ــدد م ــن امل ــرض ــى لــاس ـت ـفــادة مـنــه»،
عـلــى مــا تـقــول إح ــدى الـصـيــدالنـيــات،
وخـ ـص ــوص ــا مـ ــع «الـ ـنـ ـه ــج» ال ـج ــدي ــد
الذي تتبعه شركة «سادكو» ،الوكيل
ال ــرسـ ـم ــي ل ـ ــ«ب ـ ـن ـ ــادول» فـ ــي ل ـب ـن ــان.

الرسوم البلدية :حتى القضاة ال يدفعون!

هديل فرفور

لم تعد الرسوم ً
المفروضة أصال
تكفي للتجهيزات
وتكاليف األعمال
التي تقوم
بها البلديات

تقرير

راجانا ّ
حمية

ّ
نسبة الجباية لم تتعد الـ  35في المئة «في أيام الخير»
فــي ظــل األزم ــة املــالـيــة ،تـقــف معظم
ّ
البلديات على شفير اإلفالس ،وهي
بــال ـكــاد ق ـ ــادرة ع ـلــى ت ــأم ــن روات ــب
مــوظـفـيـهــا وأج ــرائ ـه ــا ،م ــع انـقـطــاع
«إمــداداتـهــا» من الصندوق البلدي
املستقل .بذلك ،باتت جباية الرسوم
البلدية مصدر الدخل شبه الوحيد
ملعظم البلديات .ورغــم أن الجباية،
حاليًا ،تبدو أمـرًا صعب املنال ،في
ظ ــل األزم ـ ــة ال ـتــي تـصـيــب الـجـمـيــع،
وف ــي ظ ــل ق ــان ــون تـعـلـيــق امل ـه ــلّ ،إل
أن ـه ــا ك ــان ــت دائ ـم ــا ف ــي أس ـف ــل سـ ّـلــم
اه ـت ـمــامــات ال ـب ـلــديــات ،ووفـ ــق عــدد
م ــن رؤسـ ـ ــاء امل ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة ،لم
تتعد نسبتها الـ ـ  35فــي املـئــة «في
ّ

ُمـنـ ّـبـهــة إل ــى ضـ ــرورة تـفـعـيــل الــرقــابــة
حرصًا على ضمان وصول اللقاحات
الـ ــى ال ـف ـئ ــات ذات األولـ ــويـ ــة ُ ف ــي هــذه
ّ
ّ
امل ــرح ـل ــة .ول ـع ــل م ــا ُيـ ـع ــزز «ش ـب ـهــات»
انـ ـ ــزالق إدارة ال ـجــام ـعــة ف ــي سـيــاســة
املـحـســوبـيــات ،مــا نقلته م ـصــادر في
رئــاســة الـحـكــومــة ل ــ«األخ ـب ــار» بشأن
طلب األخيرة من إدارة الجامعة تسليم

إذ ت ـع ـمــد إل ـ ــى إعـ ـط ــاء ك ــل صـيــدلـيــة
حاجتها مرة واحدة في الشهر .وفي
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر أحـ ــد ال ـص ـيــادلــة
إلـ ــى أنـ ــه «م ـن ــذ فـ ـت ــرة ،ب ـ ــدأت الـشــركــة
ً
بالتقنني ،فمثال أصـبــح كــل صيدلي
محكومًا بطلبية واحــدة في الشهر»،
مشيرًا إلى أن «الكميات التي نتلقاها
الـيــوم مــن الـبـنــادول ت ــوازي نصف ما
كنا نأخذه سابقًا ،لذلك نمتنع اليوم
عن إعطاء علبة كاملة من الدواء».
ت ـت ـح ــدث مـ ـص ــادر ش ــرك ــة «س ــادك ــو»
عــن مـســار بــات أم ـرًا واقـعــا منذ نحو
خمسة أشهر ،وتحديدًا «فــي األشهر
ال ـثــاثــة األخ ـي ــرة م ــن ال ـع ــام املــاضــي،
ح ـيــث ال ـتــزم ـنــا بــإع ـطــاء ك ــل صـيــدلــي
امل ـعــدالت نفسها الـتــي كــان يصرفها
العام املاضي ،بال زيادة وال نقصان»،
مشيرة الى أن الشركة «تعتزم زيادة
 %10ل ـكــل ط ـل ـب ـيــة» .وت ــؤك ــد أن هــذا
ّ
اإلج ـ ــراء لــه ه ــدف واح ــد «ه ــو لنضل
قادرين ّ
ّ
وتفرق املصادر
نأمن الــدوا».
بني موعدين للطلبيات ،الفتة إلى أنه
«بالنسبة إلى الصيدليات الصغيرة،
نصرف الطلبية عــن شهر كــامــل ،أما

فــي الـصـيــدلـيــات الـكـبـيــرة فـغــالـبــا ما
ن ـتــواصــل مـعـهــا ك ــل أس ـب ــوع لـلـســؤال
ّ
عــن حاجاتها ،وهــذه األخـيــرة تشكل
ما نسبته  %70من مبيعات السوق».
لـكــن ،هــل تكفي تلك الكميات الـيــوم؟
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـص ـي ــادل ــة ،ال تـشـبــه
ط ـل ـب ـيــات هـ ــذا ال ـع ــام م ــا ك ــان ــت عليه
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن
«املرضى الذين كانوا سابقًا ّ
يقدرون
بـ ـ ـ  100ص ـ ـ ـ ــاروا ال ـ ـيـ ــوم  .»400ه ــذا

التهافت على
البنادول وغيره من
األدوية يفوق الطلب
بـ  5أو  6أضعاف
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األم ـ ــر ي ـغـ ّـيــر امل ـع ــادل ــة .أم ــا بــالـنـسـبــة
إلــى الـشــركــة ،فمعادلة أخ ــرى تفرض
نفسها اليوم وهي انتظار املعامالت
ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،وم ـ ــا ت ـفــرضــه
تعليمات املركزي «لناحية الطلب بأن
ّ
ال تـتـخــطــى الـكـمـيــات مــا كــانــت عليه
الـعــام املــاضــي» ،و«م ــا يفرضه علينا
الستوك» .إذ يشير مصدر «سادكو»
إلى أن «الكميات املوجودة اليوم في
ستوك الشركة تكفي لـ  23يومًا ّ
كحد
أقصى» .وهذه املدة ال تطال كل أنواع
الـبـنــادول ،إذ إن هناك «أنــواعــا يكفي
الستوك فيها ستة أيــام مثل بنادول
ال ـ ـ  24ح ـبــة و 21ي ــوم ــا ل ـل ـب ـنــادول ال ـ
 72ح ـب ــة» ،فـيـمــا ه ـنــاك أن ـ ــواع أخ ــرى
مقطوعة منذ شهرين «مثل بنادول
ن ـ ــاي ـ ــت» .ث ـ ّـم ــة س ـب ــب إضـ ــافـ ــي يــدفــع
الـشــركــة إل ــى «ال ـتــرش ـيــد» ،وه ــي حــال
املـ ــواد ال ـخــام ال ـتــي تـسـتـخــدم إلنـتــاج
هــذا ال ــدواء «إذ إن الـشــركــة ّ
األم لهذه
املــواد هي األخــرى تعمد إلــى التقنني
وخـ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل زيـ ـ ـ ــادة ال ـط ـلــب
الـعــاملــي عـلـيـهــا» .لـكــل ه ــذه األس ـبــاب،
ت ـع ـمــد ال ـش ــرك ــة الـ ــى ت ـلــك اإلج ـ ـ ــراءات

ّ
لتخطي «تلك املرحلة الحرجة».
من جهته ،يختصر نقيب الصيادلة
ف ــي ل ـب ـن ــان ،غـ ـس ــان األم ـ ـ ــن ،ال ــوض ــع
ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ـتـ ـه ــاف ــت ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
ال ـب ـن ــادول وغ ـي ــره م ــن األدوي ـ ــة يـفــوق
ّ
الـطـلــب بـ ـ  5أو  6أض ـع ــاف» .وف ــي عــز
الوضع الراهن ،ستبقى تلك املعادلة
ع ـلــى ح ــال ـه ــا ،إذا م ــا أض ـي ـفــت إلـيـهــا
املعامالت العالقة في مصرف لبنان
وه ـل ــع الـ ـن ــاس .ب ـح ـســب األمـ ـ ــن ،كــان
يـمـكــن ت ـفــادي ه ــذه املـشـكـلــة «بنسبة
 ،»%90ف ـ ــي حـ ــالـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة «ل ـ ـ ــو أن
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان قـ ــال ل ـل ـن ــاس إنـ ــه لــن
يرفع الدعم عن األصناف التي تشبه
البنادول ،ألن العملية ما رح تكلفوا
ش ـ ـ ــي» .ي ـن ـط ـلــق األم ـ ـ ــن فـ ــي ذل ـ ــك مــن
الــدراســة التي أجراها أخيرًا وانتهت
إل ـ ــى خ ــاص ــة م ـف ــاده ــا أن «األدوي ـ ـ ــة
ال ـتــي يـتـهــافــت عليها ال ـنــاس ومنها
ال ـب ـنــادول وأدويـ ــة ال ـكــورونــا والقلب
والضغط والسكري والكوليسترول ال
تشكل أكثر من  400مليون دوالر من
أصل فاتورة استشفائية تبلغ مليارًا
و 450مليون دوالر».

أيـ ـ ــام الـ ـخـ ـي ــر» .إذ إن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مــن
تسديد الرسوم البلدية بات «سمة»
مـ ــن سـ ـم ــات امل ـج ـت ـم ـع ــات امل ـح ـل ـيــة
الـتــي اع ـتــادت سياسة غــض النظر
والتسامح واإلعـفــاء غير القانوني
ـرت ـبــات ال ــدف ــع ،وخـصــوصــا
م ــن م ـتـ ّ
مــن فـئــات اجتماعية تـعـ ّـد «ق ــادرة»
ع ـلــى ال ــدف ــعُ ،
وي ـف ـت ــرض أن تـشـ ّـكــل
«قـ ـ ــدوة» ،إال أن ـهــا تـتـمـ ّـنــع عــن ذلــك،
محتمية بـ«مواقعها املــرمــوقــة» .إذ
إن قسمًا كبيرًا من الوزراء والنواب
والـ ـضـ ـب ــاط فـ ــي م ـخ ـت ـلــف األس ـ ــاك
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة ال يـ ـس ـ ّـددون
ال ــرس ــوم الـبـلــديــة املـتــوجـبــة عليهم
ض ـم ــن نـ ـط ــاق س ـك ـن ـه ــم .واملـ ـف ــارق ــة
أن عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـق ـض ــاة ،ممن
يـفـتــرض بـهــم الـسـهــر عـلــى تطبيق
ال ـقــوانــن ،تـتــراكــم الــرســوم البلدية
عـلـيـهــم م ــن س ـنــة إلـ ــى أخـ ـ ــرى ،رغــم
أن الـ ـ ــرسـ ـ ــوم امل ـ ـفـ ــروضـ ــة ع ـل ـي ـهــم،
ّ
تتعدى نسبتها الـ %1.5
تحديدًا ،ال
ّ
م ــن ال ـق ـي ـمــة ال ـت ــأج ـي ــري ــة لـلـمـسـكــن
وه ــي مــرتـبـطــة بـتـكــالـيــف األرص ـفــة
واملـجــاريــر ،فيما يتم إعـفــاؤهــم من
ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ  %5املـ ـف ــروض ــة ك ــرس ــوم
كلفني.
للسكن والتي يدفعها بقية ُامل ّ
معلوم أن الرسوم البلدية مفروضة
وف ـقــا ل ـقــانــون ال ــرس ــوم وال ـع ــاوات
ال ـب ـلــديــة ال ـت ــي ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار
القيمة التأجيرية ملكان الرسم فقط،
وبــال ـتــالــي ال ت ــأخ ــذ ف ــي الـحـسـبــان
كلف .وبما
للم ّ
«املكانة االجتماعية» ُ
أن ــه ال يــوجــد ن ــص قــانــونــي يعفي
هــؤالء من تسديد الرسوم البلدية،
حثهم على الدفع ،شأنهم
فإن خيار ّ
ّ
شـ ـ ــأن ب ـق ـي ــة ُامل ـ ـكـ ـ ّـل ـ ـفـ ــن ،ي ـب ـق ــى مــن
مسؤولية البلديات التي تستطيع
أن تـ ـم ــارس صــاح ـيــات ـهــا لتفعيل
الـجـبــايــة ،وخـصــوصــا تلك الكبيرة
ال ـتــي تـمـلــك ج ـهــازًا بـشــريــا وإداريـ ــا
وي ـم ـك ـن ـه ــا االسـ ـتـ ـع ــان ــة بــال ـشــرطــة
البلدية.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت غ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــات
ت ـش ـكــو م ــن عـ ــدم ت ـس ــدي ــد املـقـيـمــن
للرسوم ،فإن اتهامات أخرى ُتساق
ّ
لــرؤســاء الـبـلــديــات أنفسهم تتعلق
بــ«اجـتـهــادهــم» فــي إع ـفــاء ع ــدد من

املـكـلـفــن أله ـ ــداف شـخـصـيــة ،وهــو
م ــا ي ـش ـيــر إل ـي ــه املـ ــراقـ ــب الـ ـع ــام فــي
وزارة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات هــادي
الديك في كتابه «بلديات لبنان بني
الــرقــابــة والـتــوجـيــه» ،لجهة ضياع
ح ـقــوق الـبـلــديــة فــي زواريـ ــب الـهــدر
بسبب دخ ــول الـعــوامــل الشخصية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ج ـبــايــة
ال ــرس ــوم ،الف ـتــا إل ــى أن م ــا يحصل
في بعض البلديات «جريمة يعاقب
عليها قانون العقوبات ،إن لناحية
ذمــة ملكلفني ال
إعطاء إفــادات بــراءة ّ
تــزال الــرســوم املفروضة عليهم من
ِق َيم تأجيرية لم ُتدفع ،أو من بلديات
تـ ـعـ ـط ــي ل ـن ـف ـس ـه ــا ح ـ ــق ال ـت ـش ــري ــع
لناحية اإلعـفــاء من الــرســوم لبضع
س ـنــوات ،أو امل ـبــادرة إلــى شطب ما
ي ـتــوجــب ع ـلــى امل ـك ـلــف م ــن غــرامــات
( %2عـلــى أسـ ــاس ال ــرس ــم ف ــي حــال
الـتــأخــر بــالــدفــع بعد م ــرور شهرين
ل ــإع ــان ع ــن ج ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـيــف)».
ويخلص الى أن «البعض يظن بأنه
ي ـق ــدم خ ــدم ــة ل ــآخ ــري ــن ،مـتـنــاسـيــا
عــواقــب ذلــك ومــدى تأثيره السلبي
على مالية البلدية ،وعلى املشاريع
التي تنوي البلدية تنفيذها ،وعلى
املوظفني فــي البلدية بالنسبة إلى
تــوزيــع عــائــدات الـجـبــايــة وعــائــدات
الغرامات والبقايا امل ّ
دورة».
ُ
وعليه ،فــإن القانون ُيلزم البلديات
ّ
ب ـض ــرورة اسـتـيـفــاء ال ــرس ــوم وعــدم

فرض اإلعفاء من أي رسوم ،وإال ُع ّد
رئيس البلدية شريكًا في هدر املال
العام .إال أن املعضلة الفعلية تكمن
ف ــي ال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن ح ـي ــث األزمـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـل ـق ــي ح ـم ـل ـهــا عـلــى
معظم الفئات االجتماعية العاجزة
حــالـيــا عــن تـســديــد ال ـقــوت الـيــومــي،
«فـيـمــا ل ــم تـعــد ال ــرس ــوم املـفــروضــة
أص ـ ًـا تكفي التجهيزات وتكاليف
األع ـم ــال ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـبـلــديــات
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ان ـ ـه ـ ـيـ ــار س ـ ـعـ ــر ال ـ ـصـ ــرف
ال ــرسـ ـم ــي» ،ب ـح ـســب رئ ـي ــس بـلــديــة
الغبيري معن خليل .يرى خليل ،في
هــذا الصدد ،أنــه ال يمكن للبلديات

اتـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار ب ــإخ ــاء ال ـب ـي ــوت مــن
س ــاك ـن ـي ـه ــا« ،وإن ك ـ ــان بــإم ـكــان ـهــا
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ش ــاغـ ـل ــي األبـ ـنـ ـي ــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ضـ ــرورة تـكــاتــف مـخـتـلــف الـجـهــات
املعنية من أجــل ضمان استمرارية
ع ـمــل ه ــذا امل ــرف ــق ال ـع ــام «ألن عــدم
ّ
التعاون في ما خص تعزيز واردات
ال ـب ـل ــدي ــات س ـي ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا عـلــى
محيطها ال ـع ـقــاري ،حـيــث تـمــارس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات مـ ـه ــامـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـك ـن ــس
والـ ـصـ ـي ــان ــة واإلنـ ـ ـ ـ ـ ــارة وت ـص ــري ــف
النفايات وتنظيف مجاري األنهار
والصرف الصحي وغيرها».

جرى أمس سحب عىل الجوائز لحملة اإلشرتاكات يف مكاتب «األخبار» بحضور الفنان معني رشيف.
وقد توزعت الجوائز كاآليت:
■ الجائزة الثالثة سمري حسن خلف
■ الجائزة األوىل مهى حسني جابر
■ الجائزة الرابعة بيار طانيوس معلوف
■ الجائزة الثانية محمد رياض طليس
وتم سحب العديد من الجوائز للمشرتكني التالية أسامؤهم:
 جامل رائف صفي الدين محمود راغب أمهز أحمد زياد نجا إحسان يوسف عبيد قاسم عيل سلامن نزيه منر سعد رامز جواد اتات منهال األمني -فضل أحمد مرتىض

 فايز فياض قازان محمد عيل دياب سمري مارون عون محمد ياسني أحمد عيل سع ّيد يوسف عيل الزين محمد محمود معتوق عباس كاظم موسوي -عبد الرزاق وهيب دبليز

 احمد مرشد حيدر عيل عبد الحسني ياسني عفيف عبد املجيد حلواين محمد حسني عواضة ريا عمر الداعوق عيل نزيه سعد احمد محمد رشيدي عامر عبد الحسني الحسيني -ابراهيم محمد منصور

 فؤاد بحمد جميل عقيل رشتوين ايناس زياد جمركاين وفيق حسني ديب نرسين نبيل عبدالله موفق عيل حامدة زينب عبدالله دقدوق عباس محمد سعد -سعادة رشيف درويش

(هيثم
الموسوي)
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رياضة

رياضة

ّ
هجرة بالجملة من «جحيم» المالعب اللبنانية
ّ
قضية

الجمود الرياضي الناتج عن اإلقفال العام في البالد ّ
جراء تفشي فيروس
«كــورونــا» ،والوضع المالي ُ
المزري الــذي وصلت إليه كل القطاعات بما
عمل جديد أو
فيها الرياضية ،دفعا الرياضيين إلى الهجرة ،إما بحثًا عن ُ ٍ
َ
إليجاد فرصة احتراف في الخارج ولو بمبالغ بسيطة .مالعبنا تفرغ يوميًا
من نجومها الذين ال ّنية لغالبيتهم بالعودة إلى أرض الوطن
شربل ّ
كريم

الهجرة
المستمرة
لنجوم
الرياضات
المختلفة ال
ّ
تتوقف في
هذه األيام
(أرشيف)

الهجرة املستمرة لنجوم الرياضات
املختلفة ال تـتــوقــف فــي ه ــذه األي ــام،
إذ بات الالعبون يبحثون عن فرص
عمل جديدة وال يمانعون حتى وإن
ٍ
كــانــت بعيدة مــن املــاعــب ،ففي زمن
ارتفاع سعر صرف الدوالر األهم هو
الحصول على العملة الصعبة.
ٌ
ع ـم ـلــة تـكـبــر قـيـمـتـهــا بــالـنـسـبــة إلــى
ن ـ ـجـ ــوم مـ ــاعـ ــب ك ـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم وك ـ ــرة
ال ـس ـلــة ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ف ــي ظل
تــوقــف النشاط فــي لبنان ،مــا يعني
أن االحـ ـ ـت ـ ــراف ف ــي ال ـ ـخـ ـ ًـارج بـمـبـلـ ٍـغ
قــد ي ـبــدو زه ـي ـدًا م ـقــارنــة بـمــا كسبه
الالعب سابقًاّ ،
يعد نعمة وأفضل من
عقد أو
الجلوس في املنزل من دون ٍ
جهوزية ّ
فنية.
الـ ــواقـ ــع أن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــاع ـب ــن ال
ي ـ ــزال ـ ــون يـ ـعـ ـت ــاش ــون م ـ ــن أع ـم ــال ـه ــم
الخاصة أو من مبالغ جمعوها «أيام
ال ـعــز» ،راف ـضــن التخلي عــن اللعبة
ّ
ال ـت ــي ي ـن ـش ـطــون ف ـي ـهــا ،ل ـك ــن آخــريــن

يهاجر الرياضيون إلى
الخارج ّ برواتب زهيدة
ال تتخطى الـ 1000
دوالر شهريًا أحيانًا

ً
هـ ـج ــروا ال ــري ــاض ــة ع ــام ــة وات ـج ـه ــوا
لـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــاق بـ ــوظـ ــائـ ــف فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدان
الـخـلـيــج الـعــربــي ت ـحــدي ـدًا ،منها في
املستشفيات ،وأخــرى في املصارف،
وأيضًا في املؤسسات الخاصة.
أما من حصل على فرصة اللعب في
ب ـل ـ ٍـد م ـج ــاور أو خـلـيـجــي أو عــربــي،
فــإنــه تـمـ ّـســك ب ـهــذه ال ـفــرصــة وقبلها
م ــن دون ت ـ ــردد ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا تفتح
ـود
ال ـب ــاب أم ــام ــه لـلـحـصــول عـلــى عـقـ ٍ

الهروب من الجحيم

ً
فــي ك ــرة ال ـقــدم م ـثــا ،عــانــى الــاعـبــون
امل ـح ـل ـيــون غــال ـبــا م ــن ال ـح ـص ــول على
رواتــب منخفضة ،وهــو أمــر بــدا أســوأ
ه ــذا امل ــوس ــم ف ــي غــال ـب ـيــة األن ــدي ــة مع
اس ـت ـم ــرار دف ـع ـهــا الـ ــرواتـ ــب بــالـعـمـلــة
امل ـح ـل ـيــة ومـ ــن دون أي ت ـع ــدي ـ ٍـل عـلــى
ق ـي ـم ـت ـهــا ،م ــا ج ـع ــل ق ـس ـمــا ك ـب ـي ـرًا مــن
الــاع ـبــن يـقـبــض أق ــل م ــن  200دوالر
ُ
ف ــي ال ـش ـه ــر الـ ــواحـ ــد إذا م ــا احــت ـســب
املبلغ وفــق سعر الـصــرف فــي السوق
السوداء!
وهذه املسألة ال ترتبط فقط بأصحاب
ال ــروات ــب البسيطة بــل أيـضــا بالعبي
الصف األول الذين لم يعودوا يجدون
فـ ــي الـ ـ ـ ـ  5مـ ــايـ ــن أو الـ ـ ـ ـ  10م ــاي ـ ًـن
ل ـي ــرة ال ـت ــي ي ـح ـص ـلــون عـلـيـهــا ق ـي ـمــة،
وخصوصًا أنهم يعتبرون أن قدراتهم
ال ـف ـن ـ ّـي ــة ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـم ـن ـح ـهــم ع ـق ـدًا
أفضل في الخارج يفتح الباب أمامهم
للهروب من «جحيم لبنان» .وبحسب
معلومات خــاصــة ل ـ «األخ ـبــار» حــاول
بعض الالعبني الدوليني في األسابيع
ال ـق ــري ـب ــة امل ــاض ـي ــة الـ ـت ــي ت ـل ــت تــوقــف
فسخ
ال ـ ــدوري بـسـبــب اإلق ـف ــال ال ـع ــامّ ،
عـ ـق ــوده ــم ،وم ـن ـه ــم م ــن ك ـ ــان ق ــد وق ــع
عليها حــديـثــا ،وذل ــك بسبب إغ ــراءات
ال ـخــارج ،حـيــث ينشط الــوكــاء حاليًا
الستقطاب أفضل األسماء إلى املالعب
العربية املجاورة.
لـكــن مــا ال يعلمه كـثـيــرون أن العقود
الـتــي يحصل عليها بـعــض الالعبني
خ ــارج ـي ــا ل ـي ـســت ب ــال ـع ـق ــود ال ـك ـب ـيــرة،
ـدان م ـث ــل ال ـ ـعـ ــراق وأرم ـي ـن ـيــا
ف ـف ـ
ـي ب ـ ـلـ ـ ٍ
ً
مـثــا ال ُيمنح الــاعــب اللبناني عقدًا
كـبـيـرًا ،وه ــو أم ــر يــؤكــده أح ــد الــوكــاء
الناشطني على الساحتني وغيرهما
م ــن خـ ــال األرق ـ ـ ـ ــام ،ح ـيــث ي ـش ـيــر إلــى
أن أحـ ــد ال ــاع ـب ــن الـلـبـنــانـيــن انـتـقــل
إل ــى ف ــري ـ ٍـق ع ــراق ــي ب ــرات ـ ٍـب ال يـتـجــاوز
الـ ـ  1000دوالر شـهــريــا ،بينما حصل
ٌ
العب آخر على  1500دوالر في الشهر
الواحد ،وهو مبلغ قريب مما يمكن أن
يتقاضاه الالعب في حال انتقل للعب
ً
م ـثــا م ــع أح ــد األن ــدي ــة األرم ـي ـن ـيــة في
الدرجة الثانية.

التنس

ُ ّ
وب ــن الـبـحــريــن ال ـتــي ت ـصــنــف قيمة
الــاعــب الـلـبـنــانــي بــن ال ـ ـ  45وال ـ ـ 60
أل ـ ـفـ ــا ف ـ ــي امل ـ ــوس ـ ــم ال ـ ــواح ـ ــد بـحـســب
وكيل ناشط في مالعبها ،قد تقارب
ٍ
هــذه القيمة ما يحصل عليه الالعب
الدولي في حــال انتقاله إلــى العراق،
حـ ـي ــث ذكـ ـ ــر م ـ ـصـ ـ ٌ
ـدر هـ ـن ــاك أن عـقــد
مهاجم العهد السابق محمد قــدوح
يصل إلــى  50ألــف دوالر فــي املوسم
مــع أمــانــة ب ـغ ــداد ،وه ــو املـبـلــغ نفسه
املفترض أن يحصل عليه زميله أحمد
املنتقل إلــى الــوحــدات األردنــي،
زريــق ُ
وال ــذي قـ ـ ّـدرت قيمة عـقــده بـ ـ  80ألــف
دوالر ضمنها  30ألـفــا ستدخل إلى
خزينة بطل لبنان.
أسـ ـم ــاء ذهـ ـب ــت وغ ـي ــره ــا يـ ـب ــدو عـلــى
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق ،إذ أن ـ ـ ــه م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن
الكثيرين كانت لديهم رغبة بالرحيل
ح ـتــى ق ـبــل ت ــوق ــف الـ ـ ـ ــدوري ،والــدل ـيــل
ً
تــرك أبــو بكر املــل «الـبــرج» منتقال إلى
مــال ـيــزيــا ح ـيــث يـحـصــل تـقــريـبــا على
 4500دوالر شهريًا.

ً
ـاق
أف ـض ــل مـسـتـقـبــا ،وب ـح ـثــا ع ــن آف ـ ٍ
غير ضبابية ،حيث ال يبدو الوضع
مطمئنًا بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــال وواق ــع
لسنوات عدة مقبلة.
الرياضة أقله
ٍ

هجرة بال عودة

ّ
لـكــن ه ــذه املـبــالــغ ليست نـهــائـيــة ،إذ
يمكن أن ترتفع مــع إضــافــة مكافآت
إليها ،لكن في الحاالت األكثر شيوعًا
تـنـخـفــض هـ ــذه امل ـب ــال ــغ ب ــا ش ــك مع
اقتطاع الوكالء لنسبتهم عند توقيع
العقد أو شهريًا.
وهـ ــذه الـنـقـطــة ت ـحــدي ـدًا ُوج ـ ــدت في
عـقــود العـبــي ك ــرة الـسـلــة املهاجرين
أكـ ـث ــر م ـن ـه ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الع ـب ــي
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،فـ ـه ــؤالء اعـ ـ ـت ـ ــادوا عـلــى
تـسـلـيــم ع ـقــودهــم ل ــوك ــاء محترفني
ال لوسطاء هــواة كما هــو الـحــال في
ال ـل ـع ـبــة الـشـعـبـيــة األول ـ ـ ــى .لـ ــذا بــدت
الحركة اللبنانية حــاضــرة فــي أكثر
مــن ب ـلـ ٍـد عــربــي أخ ـي ـرًا بــالـنـسـبــة إلــى
ّ
فسجل الالعبون
الالعبني املنتقلني،
الـلـبـنــانـيــون ح ـض ــورًا ف ــي الـبـحــريــن
والعراق وقطر والسعودية وتونس.
ه ـن ــاك ف ــي هـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان ،وت ـحــدي ـدًا
املدربون
بلدان الخليج العربي يجد ً
ف ــي ال ــاع ــب ال ـل ـب ـنــانــي ق ـي ـم ــة فـنـ ّـيــة
مضافة ،وذلك بفضل سمعة األندية
واملـنـتـخـبــات الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي كــانــت
ّ
متفوقة في مراحل عدة على نظيرتها
العربية .لكن مــا يعرفه كثيرون من
متابعي كرة السلة في العالم العربي
منذ زمـ ٍـن بعيد بــأن األنــديــة ال تدفع

منتقال إلى ماليزيا ،حيث يحصل تقريبًا على  4500دوالر شهريًا
ترك أبو بكر المل «البرج»
ً

رواتب عالية كما كان الحال عليه في
لبنان ،ما يعني أن الالعب اللبناني
يـخــرج إل ــى ّ االح ـت ــراف بـعـقـ ٍـد أق ــل من
عقد وقعه مع ناديه املحلي.
آخر ٍ
وب ـح ـس ــب أحـ ــد الـ ــوكـ ــاء ال ـفــاع ـلــن،
ُ
تــراوح الرواتب التي يحصل عليها
الــاع ـبــون الـلـبـنــانـيــون ف ــي ال ـخــارج
بــن الـ ـ  3000دوالر كـحـ ٍّـد أدن ــى والـ ـ
 7000دوالر كـ ـح ـ ٍّـد أقـ ـص ــى ،بـيـنـمــا
ي ـب ــدو املـ ـع ــدل ال ــوس ـط ــي ه ــو 4500
دوالر فـ ــي ال ـش ـه ــر ال ـ ــواح ـ ــد .أرقـ ـ ـ ٌ
ـام
لـ ــم ي ـك ــن ل ـي ــرض ــى ب ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ــاعـ ـب ــن أي ـ ـ ــام ك ــان ــت كـ ـ ــرة ال ـس ـلــة
الرياضة األكثر استقطابًا لألموال
واألك ـث ــر صــرفــا بــن كــل الــريــاضــات.
ل ـكــن واقـ ــع ال ـح ــال وعـ ــدم ت ـف ــاؤل أي
أحـ ٍـد بإمكانية انـطــاق البطولة في
ـت ق ــري ــب ج ـع ــا ح ـت ــى امل ــدرب ــن
وقـ ـ ـ ٍ
ـرص ف ــي الـ ـخ ــارج،
ي ـب ـ ّح ـث ــون ع ــن فـ ـ ـ ٍ
م ـفــض ـلــن ع ــدم ال ـب ـق ــاء عــاط ـلــن عــن
راتب ال
العمل حتى لو حصلوا على
ٍ
يتجاوز الـ  1500دوالر كما هو حال
أحد املهاجرين منهم!
وتبقى نقطة مهمة في مسألة العقود
وهـ ــي م ــدت ـه ــا ال ــزم ـن ـي ــة ال ـت ــي كــانــت
قـصـيــرة بالنسبة إل ــى كــل الــاعـبــن،
باستثناء وائل عرقجي الذي احترف
فـ ــي ق ـط ــر ق ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
تــونــس ،وهــو أمـ ٌـر غير مستغرب ،إذ
كما قال املنطق دائمًا بأنه سيصعب
على الالعب اللبناني االحـتــراف في
أوروبـ ـ ـ ــا ،وسـيـن ـح ـصــر ط ـمــوحــه في
أندية املنطقة هذه
الخليج فقط ،فإن ً
وال ـتــي رسـمــت قـنــاعــة ب ــأن اللبناني
هو األجنبي املنشود ،قد تكون ّ
بدلت
ـدد من
رأي ـه ــا أخ ـي ـرًا ب ـعــد ان ـت ـه ــاء عـ ـ ٍ
ال ـت ـجــارب حـيــث ع ــادت لـلـتـ ّ
ـوجــه إلــى
اسـتـقـطــاب األمـيــركـيــن وغـيــرهــم من
أصحاب املستوى األعلى.
وب ـع ـي ـدًا م ــن اس ـت ـف ــادة الع ـب ـي ـنــا في
كــرة القدم وكــرة السلة ،ماديًا وفنيًا
مــن ه ــذه الـتـجــارب فــي ال ـخ ــارج ،فــإن
القاسم املشترك املؤسف الذي ّ
يردده
مـعـظـمـهــم ه ــو عـ ــدم نـ ّـي ـت ـهــم ال ـع ــودة
ـت ق ــري ــب ،فــأســوأ
إل ــى ل ـب ـنــان ف ــي وقـ ـ ٍ
ّ
م ــا يـمـكــن أن يـعـيـشــه ش ـبــان ف ــي عــز
ع ـط ــائ ـه ــم ه ــو شـ ـع ــوره ــم بــال ـه ـجــرة
داخ ــل وطـنـهــم نـفـســه ،وذل ــك فــي ظل
ّ
تردي األزمة في البالد على مختلف
ّ
األصعدة وشدها الرياضة معها إلى
الحضيض.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يزور برشلونة« ...الثأر» ممكن!
تعود الحياة إلى مالعب دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم اليوم عند الساعة
ال ـع ــاش ــرة م ـس ـ ً
ـاء ب ـعــد ف ـت ــرة الـتــوقــف
الشتوي مع انطالق منافسات الدور
ال ـ ـ  16مــن املـســابـقــة بـلـقــاء يــن قــويــن:
األول ي ـج ـمــع ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
مـ ــع ض ـي ـف ــه بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
ّ
الفرنسي ،والثاني يحل فيه ليفربول
اإلنكليزي ضيفًا على اليبزك األملاني.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـول بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان
الفرنسي الذي يفتقد نجمه البرازيلي
نـيـمــار امل ـصــاب عـلــى مــدربــه الـجــديــد
األرجـنـتـيـنــي مــاوريـسـيــو بوكيتينو
لفك عقدته أمــام برشلونة اإلسباني
عـلــى ملعب "كــامــب ن ــو" .وبـعــد بــدايــة
مــوســم متقلبة ،أق ــال الـفــريــق اململوك
م ـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــة قـ ـ ـط ـ ــر لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الــريــاض ـيــة األمل ــان ــي ت ــوم ــاس تــوخــل
الــذي قــاده إلــى نهائي دوري األبطال
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ـخ ــه امل ــوس ــم
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وعـ ـ ـ ـ ّـن ب ــوك ـي ـت ـي ـن ــو ال ـ ــذي
ب ـن ــى س ـم ـع ـتــه ال ـت ــدري ـب ـي ــة ق ــاري ــا مــع

تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي وأوص ـل ــه أيضًا
إلــى نهائي دوري األبـطــال .وستكون
م ــواج ـه ــة الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء ال ـتــاس ـعــة
بني الطرفني في آخــر ثماني سنوات
ضمن املسابقة القارية األول ــى .يقف
التاريخ مع النادي الكاتالوني ،وفي
حال توديع أي من الطرفني من الدور
ُ
ست ّ
عد خيبة كبيرة لفريق من
،16
الـ ّ
الصف األول.

يملك اليبزك فرصة
تعميق جراح ليفربول
الذي يعاني كثيرًا على
المستوى المحلي

وكانت أسوأ مواجهات سان جيرمان
ـ ـ برشلونة في الدور الـ  16من نسخة
 ،2017عـنــدمــا ت ـقـ ّـدم ذهــابــا برباعية
نظيفة على ملعب "بارك دي برانس"،
ل ـك ــن م ـ ـبـ ــاراة اإليـ ـ ـ ــاب شـ ـه ــدت أش ـهــر
"ري ـمــون ـتــادا" فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
ع ـن ــدم ــا ق ـل ــب األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
ميسي ورفــاقــه النتيجة فــي الثواني
ٌ
القاتلة إلــى فــوز تاريخي ( .)1-6فوز
أدى إلى انتقال نجم املباراة البرازيلي
ن ـي ـمــار إل ــى ص ـف ــوف س ــان ج ـيــرمــان،
بـصـفـقــة ه ــي األغ ـل ــى ف ــي ت ــاري ــخ كــرة
القدم ،بلغت  222مليون يورو.
ل ـك ــن آمـ ـ ــال ال ـب ــاري ـس ـي ــن ب ــال ـث ــأر مــن
بــرشـلــونــة ،تـعـ ّـرضــت لـضــربــة قاسية
م ــع إص ــاب ــة ل ـن ـي ـمــار ،ال ـت ــي أصـبـحــت
اعتيادية فــي األدوار اإلقصائية من
دوري األبـ ـط ــال .وق ــد تـبـعــد اإلصــابــة
أي ـضــا ال ـن ـجــم ال ـبــرازي ـلــي ع ــن م ـبــاراة
اإلي ـ ــاب املـ ـق ــررة ف ــي  10آذار /م ــارس
املقبل.
برغم ذلكّ ،
يعول فريق العاصمة على

حـنـكــة بــوكـيـتـيـنــو ال ـ ــذي كـ ــان خ ـيــارًا
ً
ط ـب ـي ـع ـيــا ل ـل ـح ـل ــول ب ـ ـ ــدال مـ ــن تــوخــل
منتصف املوسم.

اليبزك × ليفربول
يملك م ــدرب الي ـبــزك ال ـشــاب يوليان
ناغلسمان ( 33عامًا) فرصة تعميق
ج ــراح مــواطـنــه يــورغــن كـلــوب مــدرب
ليفربول اإلنكليزي ،عندما يتواجه
ف ــري ـق ــاه ـم ــا فـ ــي ذه ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــدور ثـمــن
ال ـن ـهــائــي م ــن دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
لكرة القدم الثالثاء.
ويتمتع كلوب بهالة األسطورة على
ض ـفــاف مـيــرسـيـســايــد بـعــدمــا أنـهــى
صيامًا دام  30عــامــا لــم يـحــرز فريق
ليفربول اللقب املحلي ،قبل أن يقوده
إلــى التتويج املــوســم املــاضــي ،وذلــك
بعد موسم واحد من قيادته الفريق
إلى لقب دوري أبطال أوروبا.
بـ ـي ــد أن لـ ـيـ ـف ــرب ــول يـ ـم ــر ف ـ ــي أزم ـ ــة
حقيقية ،حيث لم يحقق الفوز سوى
في  3من آخر  11مباراة خاضها في

النادي الكاتالوني
يقف التاريخ مع
ّ
الفرنسيين (أ ف ب)
على حساب
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مختلف املسابقات.
في املقابلُ ،يعتبر ناغلسمان نجمًا
ص ــاعـ ـدًا ف ــي م ـع ـتــرك الـ ـت ــدري ــب ،فقد
فــرض اليـبــزك بــإشــرافــه رقـمــا صعبًا
فـ ــي دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا امل ــوس ــم
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ب ـ ـب ـ ـلـ ــوغـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف
النهائي قبل الـسـقــوط أم ــام باريس
سان جرمان الفرنسي ،قبل أن ينجح
في انتزاع بطاقة التأهل إلى األدوار
اإلقصائية هــذا املوسم على حساب
مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي ،مع
الـعـلــم ب ــأن األخ ـيــر ألـحــق بــه خـســارة
قاسية ذهابًا بخماسية نظيفة.
ّ
يتميز املدربان بحراكهما املتواصل
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـف ـن ـي ــة عـ ـل ــى أرضـ ـي ــة
املستطيل األخـضــر وع ــدم ترددهما
في توجيه املالحظات إلى العبيهما
وحـ ـت ــى الـ ــدخـ ــول ف ــي مـ ـه ــات ــرات مــع
املدربني املنافسني.
وي ـق ــول مـهــاجــم الي ـب ــزك الــدنـمــاركــي
يــوســف بــول ـســن" ،كــاه ـمــا يعيشان
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أق ـ ـ ـصـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود

ُ
وي ـظ ـه ــران أحــاسـيـسـهـمــا الـجـ ّـيــاشــة
على أرضـيــة امللعب .إنــه أكـثــر قاسم
مشترك بينهما".
كـ ــاه ـ ـمـ ــا يـ ــدي ـ ـنـ ــان بـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــاح إلـ ــى
امل ــارك ــة ال ـك ــروي ــة األمل ــان ـي ــة املـتـمـثـلــة
بالضغط املتواصل على حامل الكرة
والـحـيــويــة ،لكنهما ح ــاوال االبـتـكــار
أيضًا .فقد قــام كلوب بتعيني مدرب
خ ـ ـ ــاص ل ـت ـن ـف ـي ــذ رمـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـم ــاس
ً
ف ــي ل ـي ـفــربــول م ـث ــا ،ف ــي ح ــن وضــع
نــاغـلـسـمــان شــاشــة عـمــاقــة فــي مقر
ال ـت ــدري ــب م ــن أجـ ــل م ــراج ـع ــة بعض
التحركات خالل التمارين.
كذلك لفت ناغلسمان بــالــذات النظر
مـ ــن خ ـ ــال ارت ـ ـ ـ ــداء م ــاب ــس غ ــري ـب ــة،
وتحديدًا في مباريات دوري أبطال
ّ
أوروبــا ،وعلق على هذا األمر بقوله:
"أرت ــدي مــا يحلو لــي .أنــا مــدرب كرة
قدم ولست عارض أزياء".
في املقابل ،يظهر كلوب دائمًا مرتديًا
ق ـب ـعــة ب ـي ـس ـبــول وال ي ـح ـلــق لـحـيـتــه
جيدًا خالل املباريات.

لم يخسر نادال أي مجموعة حتى اآلن رغم معاناته من أوجاع في أسفل الظهر (أ ف ب)

ّ
نادال يواصل تقدمه
نحو نهائي أستراليا

ّ
واصــل اإلسباني رافــايــل ن ــادال املصنف ثانيًا زحفه نحو املـبــاراة النهائية
بسجل مثالي بفوزه على اإليطالي فابيو فونييني بثالث مجموعات 3-6
و 4-6و 2-6ليبلغ الــدور ربــع النهائي من بطولة أستراليا املفتوحة في كرة
املضرب ،أولــى البطوالت األربــع الكبرى في الغراند ســام .وهي املــرة الثالثة
واألربـعــون يبلغ فيها اإلسباني املخضرم الــدور ربــع النهائي في البطوالت
وهو الساعي إلى إحراز لقبه الثاني في بطولة أستراليا بعد .2009
الكبرى ُ
وفي حال ق ّدر له ذلك ،فإنه سيحرز لقبه الحادي والعشرين الكبير وسينفرد
بالرقم القياسي الــذي يتقاسمه حاليًا مع السويسري روجيه فيدرر (20
لكل منهما) .كما أنها املــرة الثالثة عشرة يبلغ فيها نــادال ربــع النهائي في
بطولة أستراليا ،علمًا بأن العبني اثنني ّ
يتفوقان عليه هما فيدرر ( 15مرة)
واألسترالي جون نيوكومب (.)14
وقال نادال" :أنا سعيد لبلوغ الدور ربع
النهائي .إنها بداية إيجابية" .وأضاف:
"ع ـنــدمــا تـلـعــب ف ــي ث ـمــن ال ـن ـهــائــي في
مواجهة منافس مثل فابيو فإنك تواجه
أقصت األميركية
معركة حقيقية .ال تنتظر أن تخوض
جيسيكا بيغوال ()61
امل ـبــاراة مــن دون مشاكل فــي مواجهة
نظيرتها األوكرانية
هذا النوع من الالعبني".
إيلينا سفيتولينا
وع ـلــى الــرغــم مــن مـعــانــاتــه مــن أوج ــاع
فــي أسفل الظهر ،لــم يخسر ن ــادال أي
لدى السيدات
مجموعة حتى اآلن .ويلتقي نادال تاليًا
مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
املصنف ســادســا الــذي تـ ّ
ـأهــل إلــى ربع
النهائي من دون منافسة ،بعد انسحاب
اإليطالي ماتيو بيريتيني بسبب آالم في عضالت البطن إثر إصابة تعرض
لها في املباراة السابقة.
ّ
املصنف عاشرًا" :لـ ّ
ـدي مشاكل في عضالت البطن .قــال لي
وقــال اإليطالي
ّ
األطباء إن هناك خطرًا بأن تتفاقم .قــررت عدم اللعب ألن األمر ال يستحق
العناء".
وسبق أن التقى نــادال وتسيتسيباس في سبع مناسبات ،كــان الفوز من
نصيب املاتادور في ست منها مقابل واحدة لليوناني.
في املقابل ،رفع الروسي دانييل مدفيديف سلسلة انتصاراته إلى  18واحتاج
إلى  89دقيقة فقط لتخطي األميركي ماكنزي ماكدونالد  4-6و 2-6و.3-6
ّ
وكانت أفضل نتيجة ملدفيديف املصنف رابعًا في البطوالت الكبرى بلوغه
نهائي فالشينغ ميدوز عام  2019عندما خسر أمام نادال.
وحذا حذوه مواطنه أنــدري روبليف بفوزه على النروجي كاسبر رود 2-6
و )3-7( 6-7ثم بانسحاب األخير بداعي اإلصابة.
ُ
وسيلتقي روبليف مع مدفيديف في ربع النهائي ،علمًا أن آخر روسي توج
بلقب كبير هو مارات سافني في أستراليا بالذات عام .2005
لدى السيدات ،أقصت األميركية جيسيكا بيغوال ( )61نظيرتها األوكرانية
ّ
إيلينا سفيتولينا املصنفة خامسة عامليًا في مباراة مثيرة  6-3 ،4-6و.3-6
تلتقي بيغوال تاليًا مع مواطنتها جينيفر بــرايــدي ( )24التي ّ
تفوقت على
الكرواتية دونا فيكيتش (.5-7 ،1-6 )33
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بالل ناصر *
ّ
ّ
ً
حيث إن السياسة ليست مثاال نبتغيه ،إنما
ه ــي ح ــرك ــة ف ـعــل ف ــي زمـ ــان ومـ ـك ــان ،واّن ـت ـقــال
مــن واق ــع قــائــم بـمــا هــو لعطفه وال ـتــرقــي بــه،
وه ــي الـكـيــف أي الـبـحــث فــي الــوسـيـلــة ،وهــي
ّ
األولــويــات في ظل تزاحم غير مشهود ،وهي
ّ
ً
ً
ليست فعال م ـعــزوال ،وهــي قبل كــل ذلــك قــرار
ّ
ضـمـنــي ع ـنــد ال ـفــاعــل إلب ـق ــاء أي وض ــع على
تغييره
مــا هــو عـلـيــه ،أو إص ــاح ــه ،أو رب ـمــا
ّ
جذريًا ،وهي في نهاية املطاف تقدير مشتق
ّ
عند كــل فاعل مــن رؤيـتــه ونظرته وتقديراته
ّ
الـنــابـعــة مــن مفاهيمه ومـبــانـيــه وت ـصــورا ّتــه.
ّ
إن هذه النظرات إلى معنى السياسة تتكثف
وتتزاحم في مقاربة منطقتنا ،وبشكل كبير
جدًا في لبنان ،البلد الذي يواجه أزمة نظام،
أو ّربما موته ،ويعيش نوعًا من عدم تطابق
ٍّ
بني املجتمع كأصل والنظام السياسي كتجل
ّ
وتعبيرُ ،
ويلحظ أن مفهوم الدولة القومية ال
عليه فكريًا ومنقوصًا
يزال مفهومًا متنازعًا ّ
ع ـم ـل ـيــا .ب ـلــد ي ـع ـيــش ت ـ ّك ــث ـرًا ف ــي االن ـت ـم ــاءات
ودرجــة هائلة من التدخل الخارجي الغربي.
وهـ ـن ــا ،ي ـ ــزداد أمـ ــر ال ـس ـيــاســة ت ـع ـق ـي ـدًا حـيــث
تغيب رؤية ّ
موحدة ملا ُيصطلح عليه بـ«األمن
القومي» بني الفواعل حول املصالح ،وكيفية
تـحــديــدهــا ،والـتـهــديــدات وكيفية مواجهتها
ّ
ّ
مرجوة له ،فلم
ومحدداته وأي صناعة
والدور
تغب إلى اآلن مقوالت  -رغم عقمها وانكفائها
ِ
 مـثــل «قـ ـ ّـوة لـبـنــان فــي ضـعـفــه» تـمــاشـيــا معّ
نظرية ّ
«قوة الضعف» ،فتلبس كل يوم لبوسًا
ّ
معينًا .وهو ما أجهضته التجربة العملية مع
الشعب اللبناني على
تالقي كتلة راجحة من ّ
أبــواب مئويته األولــى ،فشقت على عقدين أو
أكثر طريقًا آخر ّ
تتقوى ّ
حجته والحاجة إليه،
رغم بعض النقد.
ّ
ف ـهــل ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن حـ ــزب ال ـل ــه الـلـبـنــانــي
يمتاز بمدرسة سياسية فريدة ،كما هو حال
مدرسته العسكرية ،خصوصًا بعد ما شهدته
املنطقة ،ولبنان ،من ّ
تحوالت وأطوار جديدة؟
ّ
وحيث إن البحث في موضوع كهذا يبدو أمرًا
ّ
معقدًا نسبيًا ،ويحتاج إلى دراسات وأطاريح
ّ ّ
ع ـل ـم ـيــة ،إل أن ذل ــك ال يـمـنــع م ــن ّط ــرق بــابــه
واإلطاللة عليه ،ونحن ال ّ
ندعي أنــا سنجيب
ّ
أو مراقب لجهة
عن كل ما يخطر ببال سائل ّ
ش ـم ــول املـ ـق ــارب ــة ،خ ـصــوصــا أنـ ـن ــا س ـن ـقــارب
املــوضــوع بمنهج االسـتـنـتــاج وال ـتـ ّ
ـأمــل ،وقــد
نـ ّـوفــق الحـقــا فــي مقاربته بمنهج االسـتـقــراء
ّ
ً
ُ ّ
العلمي .لكن عل هذه املحاولة تشكل مدخال
ل ـل ـت ـ ّ
ـوس ــع واإلحـ ــاطـ ــة الحـ ـق ــا والـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ــى
النموذج السياسي لتجربة حــزب الله كأحد
ّ
أبرز الفواعل اإلقليميني واملحليني اليوم ،وإذا
مــا كــان هــذا الـحــزب يمتلك بالفعل ف ــرادة في
ّ
تقل ّ
تميزًا عن مدرسته
مدرسته السياسية ال
الـعـسـكــريــة االسـتــراتـيـجـيــة ،فـســايــرت األول ــى
ّ
الثانية وأحــاطــت إنجازاتها وات ـحــدت معها
وكانت عينها الثاقبة ،وهو ما أؤمن به ّ
بقوة.
لذلك ،سنكون أمام مستويات ّ
عدة من النقاش:
 ّاألول ،ن ـظــري يــرت ـبــط بــالـبـحــث ف ــي مـعــالــم
ّ
النظرية السياسية لـحــزب الـلــه ومـحــدداتـهــا
ّ
ّ
العامة ،ألن فهم املنطلقات الفكرية والقيمية
والبنائية ينعكس ويحكم فعله االجتماعي
الجهادي  -السياسي والعسكري.
 ال ـث ــان ــي ،نـسـتـعــرض ف ـيــه جــان ـبــا م ــن أدائ ــهبـبــرقـيــات ســريـعــة وتقييمها بـلـحــاظ آثــارهــا
ونواتجها الوطنية.
الثالث ،استشرافي يرتبط بــدور حــزب الله
ّ
امل ـتــوقــع لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة داخ ـل ـيــا ،عـلــى أثــر
ّ
والتغيرات التي بــات عليها لبنان
املـســارات
واملنطقة والعالم.

في معالم النظرية السياسية

ُيفترض لفهم حزب الله في شؤونه وقراراته،
معرفة وفهم الهوية الدينية التي ينتمي إليها
ويعتقد بها ،فهو حــزب إسالمي ينتمي إلى
مدرسة ّ
ّ
محددة ُت ّ
بمسمى اإلسالم
عرف نفسها
ُ
ّ
املحمدي األصيل ،الذي يعتبر الركيزة األبرز
لفهمه ولتمايز نموذجه اإلســامــي .وقــد تمّ
ّ
صك املصطلح قبالة اإلسالم األميركي ،الذي
ب ــرز مطلع الــربــع األخ ـيــر مــن ال ـقــرن املــاضــي،
وال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد أك ـب ــر ت ـشــويــه لـحـقـيـقــة اإلس ــام
ّ
وماهيته ،وهو أحد أكبر مظاهر الخطر على
ّ
األم ــة وأح ــرار العالم بحسب فهم حــزب الله.
ّ
وبالتالي ،فإن هذا املبدأ حاكم على عمله أي
ّ
ّ
تتقوم دونما التمايز والتمييز
أن هويته ال
بني اإلســام األصيل ،وذاك األميركي حاليًا -
الغرب سابقًا.
ّ
والركيزة الثانية ،هي أن اإلسالم الذي ينتمي

إل ـي ــه ح ــزب ال ـل ــه ت ـق ــوم ن ـظـ ّ
ـري ـتــه ع ـلــى الـسـيــر
ّ ً
لتحديد «الباطل» أوال في
الفكري والشرعي ّ
ّ
كــل زمــان ومـكــان بــدقــة ووض ــوح ومسؤولية!
إذ ال يـمـكــن أن ت ـك ــون ه ـن ــاك قـضـيــة مـظـلــوم
ً
أو حـ ــق ،م ــن دون أن ت ـع ـيــق ظ ــامل ــا وب ــاط ــا.
لــذلــك ،بـعــد تـحــديــد الـبــاطــل ون ـمــوذجــه يجب
م ـج ــاه ــدت ــه وم ــداف ـع ـت ــه ك ــأص ــل وم ـس ــؤول ـيــة
شرعية وأخالقية وإنسانية ووطنية وفلسفة
حياة .وفــي تحديده للباطل في هــذا الزمان،
ّ
ّ
تتغير رؤية حزب الله أن ظالم هذا الزمان
لم
ّ
أو ب ــاط ـل ــه وف ـ ــق الـ ـق ــرائ ــن واألدلـ ـ ـ ـ ــة الـعـلـمـيــة
والعملية واالسـتـقــراء اإلنساني والتاريخي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ّــي واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة
اإلنسانية واألخروية ،متشخص في الواليات
ّ
امل ــت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة ك ـن ـظــام ح ـكــم ون ـم ــوذج،
وب ــال ـص ـه ـي ــون ـي ــة كـ ـح ــال ــة ارت ـ ـب ـ ــاط ع ـض ــوي
وانساللي وكمركز وبؤرة ّ تشابك السياسات
االستكبارية ملختلف املؤثرين العامليني على
البنية.
الـ ــرك ـ ـيـ ــزة الـ ـث ــالـ ـث ــة ت ـن ـب ـث ــق م ـ ــن ال ــرك ـي ــزت ــن
األوليني ،وتستتبع العمل بمقاربة سياسية
واجتماعية تــؤمــن بأهمية العمل لتأسيس
ّ
جـ ـبـ ـه ــة املـ ـسـ ـتـ ـضـ ـعـ ـف ــن .إن ف ـ ـكـ ــرة اإلس ـ ـ ــام
ّ
تستتبع منهجًا عمليًا ،قــوامــه أن
األمـيــركــي ّ
ال ـبــاطــل امل ـت ـمــثــل ف ــي أم ـيــركــا والـصـهـيــونـيــة،
هو عبارة عن نقطة ارتـكــاز لجبهة سياسية
ّ
وقيمية تقودها الواليات املتحدة األميركية
ّ
ّ
اليوم ،وبالتالي ،فإن املواجهة تتطلب النظرة
ّ
واملتعددة األبعاد والطبقات ربطًا
الشمولية
بطبيعة ه ــذا ال ـظــالــم وخـصــائـصــه ال ـفــريــدة.
ف ــال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ه ــي الـ ــوريـ ــث ملـخـتـلــف
ت ـج ــارب ال ـظ ـلــم واالس ـت ـث ـمــار وت ـج ــارب ــه على
ّ
امتداد قرون ،ما يتطلب دوام السعي لتشكيل
ّ
جـبـهــة املـسـتـضـعـفــن ،وب ـنــائ ـهــا ب ـج ــد وأن ــاة
وج ـل ــد وت ـص ـم ـيــم م ــن خـ ــال ب ـن ــاء ال ـن ـم ــوذج
والوعي والخطاب.
ّ
ب ـح ـس ــب نـ ـظ ــريـ ـت ــه ،فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي لـجـبـهــة
االستكبار هــو معبر مساعد لـتـعــارف ّ(أكثر
م ــن ت ـع ـ ّـرف) جـبـهــة املـسـتـضـعـفــن وامل ـعــذبــن
واملقهورين وإدراك كينونتها ،وهي عبارة عن
تالق متينة في سياق بناء الحضارة
أرضية
ٍ
اإلنسانية ...فبها يستعيدون ثقتهم بذواتهم
وي ـب ــدأ املـسـتـضـعـفــون الـتــأسـيــس ل ـهــويــةٍ من
خارج نسق املستكبر وتفضيالته وتقييداته،
وهــذا شــرط الزم على امـتــداد الطريق  -وهو
مــا جـهــد ح ــزب ال ـلــه ملـحــاكــاتــه والـسـعــي على
ضوئه ،وتحديد موقعه في عملية بناء هذه
الخريطة وآفاقها.
ّ
وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى أن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ي ـن ـت ـمــي إل ــى
املــدرســة الحسنية  -الحسينية ،فهو يحمل
ق ــدرة وخـصــائــص فــريــدة مستقاة مــن هذين
ّ
تتقدم
النموذجني ،وإن النهضة الحسينية
ألي ٍّ
فيها خاصية االستجابة ّ
تحد بمواجهة
ّ
الظالم وقضية األمــل مهما تعقدت الظروف
وص ـع ـب ــت ،وت ـ ّ
ـوس ــع الـ ـخـ ـي ــارات م ـه ـمــا زادت
الضغوط إلى أكبر مدى وقضية الدم املظلوم
الذي يقوى على سيف املستكبر ،مهما امتلك
م ــن ع ـنــاصــر ق ــوة م ــادي ــة واإليـ ـم ــان بــالـنــاس
واملجتمع كــون أي تغيير وإصــاح حضاري
يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ويـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ــامل ـج ـت ـم ــع ول ـي ــس
أحادية ،مع ما ينبثق عنه
بمقاربة عسكرية
ألي مـســار ي ـ ّ
 لـهــذا الـفـهــم  -مــن تـجـ ّـنــب ّـؤدي
ٍ
إل ــى تقسيم املـجـتـمــع خ ــال عملية اإلص ــاح
ّ
وال ـ ـن ـ ـهـ ــوض .كـ ـ ــل هـ ـ ــذه الـ ـعـ ـن ــاوي ــن واملـ ــزايـ ــا
ّ
مستقاة من النهضة الحسينية التي تشكل
منبع فكره الثوري واإلصالحي والنهضوي
وضـ ّـالـتــه ،كونها بالنسبة إليه وفــي ّ
أدبياته
«نـهـضــة م ـع ـصــومــة»! وبــال ـتــالــي ،مــا ألـفـيـ ّنــاه
ُيـعـتـبــر مـ ّ
ـوج ـهــا لـتـفـكـيــره وس ـلــوكــه ومـحــفـزًا
لــه .لــذلــك ،سـتــراه يــواجــه الصعوبات الكبرى
ب ــأم ــل وي ـه ـن ـ ِـدس بـتـصـمـيــم ل ـل ــرؤي ــة ،دون ـمــا
انفعال ويصنع املستقبل البعيد بثقة وعزم،
وي ـص ـبــر ك ــون األه ـ ــداف ال ـت ــي يـ ّنـتـمــي إلـيـهــا
ّ
تحققه في جيل
بالضرورة مما يلزم ّ
ليست ّ
بعينه ،إنما هي مسار قد يتحقق مع األجيال
اآلتية .وهذا يعطيه هامشًا كبيرًا من املرونة
ّ
التعجل أو االنفعال.
واملناورة وعدم
الــركـيــزة الـجـهــاديــة كمنهج ،إذ يعتبر حــزب
الله في إدراكاته ّأن ّ
أي عملية تغيير في هذا
ّ
العالم  -الــذي يتشابه إلــى حــد كبير جـدًا في
ظ ــروف ــه ومــاب ـســاتــه وت ـحـ ّـديــاتــه م ــع ال ـظــرف
الحسيني  -الستنهاض املستضعفني ال ّ
تتم
ـاومــة تعيد
واقـعــا دونـمــا مقاربة جهادية مـقـ ِ
ب ـن ــاء ال ــوع ــي وتــأس ـي ـســه ع ـنــد املستضعفني
الــذيــن مــا زالــت شــرائــح عريضة منهم أسيرة
السطوة والهيمنة املـبــاشــرة وغـيــر املباشرة
ّ
للغرب ،بقيادة الــواليــات املــتـحــدة وربيبتها

إس ــرائ ـي ــل .فــال ـج ـهــاد وامل ـق ــاوم ــة كـمـنـهــج هو
ّ
املناهج
بوابة قسرية
للتغيير في العالم ،وكل ّ ّ
األخ ــرى رغ ــم أهـ ّـمـيـتـهــا وضــرورت ـهــا إل أنـهــا
تبدو مساعدة برأيهّ ...أما حدود هذا الجهاد
وامل ـ ّســؤول ـيــة ح ـيــال املـسـتـضـعـفــن ،ف ـهــو أمــر
ـط دقيق بني القدرة من جهة،
يتوقف على ربـ ٍ
والـحـفــاظ على تماسك مجتمعات الشعوب
امل ـس ـت ـض ـع ـفــة ووح ــدتـ ـه ــا مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى،
ّ
وعوامل عديدة ال يتسع لها البحث .فعملية
ال ـت ـحـ ّـول ه ــذه والـيـقـظــة املـطـلــوبــة م ــن الـبــاب
الجهادي ،ال ُيفترض أن تنحرف أو تصطدم
ّ
بتماسك املجتمع ووحدته التي هي مبدأ لكل
مشروع نهضوي وثوري هادف وأســاس ،أي
رؤي ــة إنسانية شاملة ،إذ ال يمكن النهوض
مــن حـيــث التفتيت والـفــوضــى وغ ـيــاب األمــن
ّ
وانـقـســام املجتمع .لــذلــك ،ف ــإن النهضة التي
ّ
ُ
ّ
ّ
يتطلع إليها يجب أن تجافي أي أمر قد يؤدي
ّ
في الناتج النهائي إلــى تمزيق املجتمع ،ألن
ّ
ه ــذا هــو ه ــدف الـظــالــم ومـنـيـتــه فــي ك ــل حــن.
ّ
ورغم ما يبدو في هذه النقطة من صعوبة ،إل
ّ
أن بعض خصائص حزب الله تبدو مساعدة،
فـهــو ال يــرتـجــي مــن عـمـلــه نتيجة مــاديــة وال
انـتـصــارات مرتبطة بمكسب هنا أو سلطان
ّ
هـنــاك .فــالــذي يتطلع إلــى غاية االستنهاض
ّ
يختلف ّ
عمن يتطلع إلى حجز موقع سياسي
ّ
مباشر في بنية سياسية أو نظام .وكأن حزب
الـلــه ،مــن خــال ذل ــك ،يعيد تعريف ال ــدور من
النشاط والعمل السياسي وفهمه من خارج
ّ
ّ ّ
سلة املفاهيم واملباني القائمة ،ويظن أن هذا
ّ
الفهم جزء ال يتجزأ من عملية إحداث اليقظة
ّ
والتحول.
ّ
ّ
لكن واقع ّوجود الكيان الصهيوني ،بما يعبر
عـنــه ويـمــثـلــه ويــرمــز إل ـيــه كــربـيــب الستكبار
الحكومات الغربية ،يمكن اعتباره ّ
أهم فرصة
ومسؤولية تاريخية يرى حزب الله إمكانية
مساهمة فعلية لــاضـطــاع بـهــا والـنـهــوض
إزاء هـ ـ ــا .فـعـنــد ه ــذا ال ـك ـيــان تـتــاقــى مصالح
ّ
ث ــاث :حـفــظ الــوطــن لـبـنــان ،وت ـعــزز شرعيته
وخـ ـص ــائ ــص تـ ـن ـ ّـوع ــه وسـ ـي ــادت ــه وم ـس ــان ــدة
األمـ ـ ـ ــة وشـ ـع ــوبـ ـه ــا ونـ ـ ـص ـ ــرة امل ـس ـت ـض ـع ـفــن
واملضطهدين وجبهتهم في العالم .لذلك بقدر

ّ
ما يرى البعض أن جغرافيا لبنان هي لعنة
فــي ظــل االشـتـبــاك الــدولــي واإلقـلـيـمــي القائم
ّ
على دوره وموقعه ،فإن حزب الله يراه هدية
وفرصة تاريخية لصناعة النموذج من مدخل
واالنتصار عليه
مقارعة الكيان الصهيوني
ّ
بما تعنيه هذه الكلمة من أبعاد ،وتؤشر لها
ّ
وتحررية.
من دالالت حضارية وفكرية
وال ـس ــؤال ال ــذي يـتـبــادر إل ــى الــذهــن هــو كيف
ي ـم ـكــن ت ــأم ــن اس ـت ـم ــرار ال ـف ـعــل «ال ـج ـه ــادي»
َ
وإرادويًا؟ تأتي
املقاوم عمليًا ،وليس تنظيريًا
ّ
اإلجــابــة الـفــوريــة ،وبحسب القرائن والتتبع،
ّ
من عقلية املستكبر وسلوكه ،إذ أن املستكبر
ب ـع ـق ـلــه ال ـق ـلــق واملـ ـت ـ ّ
ـوج ــس م ــن املـسـتـضـعــف
ال ــواع ــي ال ـث ــائ ــر دائـ ـم ــا ي ـت ــرك لـلـمـسـتـضـعــف
الــذريـعــة العملية قــائـمــة .ف ــإذا كــانــت مـبـ ّـررات
ّوشرعية فعل املستضعف ال ترتبط ّبالذريعة،
ّ
إنـمــا هــي أعمق وأبـعــد كما هــو متفق فــي كل
ّ
ّ
الشرائع واملــواثـيــق ،لكن الالفت أن املستكبر
ّ
دائ ـم ــا م ــا ي ـ ّـوف ــر بـقـلـقــه وض ـعــف مـشــروعــيـتــه
الذريعة.
ّ
ّ
كــذلــك ،هــو يــؤمــن أن ال ـصــدق مـنـجــاة فــي كــل
شــيء ،ال ّ
سيما في األداء السياسي الــذي هو
أرفــع األعـمــال وأعظمها ،وتقوم فلسفة عمله
ّ
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أن م ــن ت ـع ـ ّـدى ال ـح ــق ضــاق
ّ
مذهبه .لذلك ،رغم أن فكرة تالزم السياسة مع
الصدق ال تزال أحجية ال يقبل بها الكثيرون،
ُ
ّ
ّ
يصرون على أن السياسة ال يمكن أن تبنى
إذ
ّ
إل على املــراوغــة واالحـتـيــال ،نــرى حــزب الله
ي ـصـ ّـر ع ـلــى ه ــذا امل ـع ـنــى ويـعـتـقــد ب ــهّ .
ورب ـمــا
هــذه نقطة قـ ّـوة غير منظورة عند حــزب الله،
أي الصدق في مقولته السياسية والتزام ما
ّ
يعلن عنه حـ ّـتــى لــو طــال الــوقــت فــي تحقيقه
ّ
وصعبت الشقة لبلوغه .وتأتي قــوة ذلــك ّمن
كون غالبية خصومه وأعدائه يفترضون أنه
ال يقول الحقيقة ،انطالقًا من بنيتهم املعرفية
والـقـيـمـيــة وفـهـمـهــم لـلـسـيــاســة ،ف ــال ــذات هنا
ليست منفصلة عن املوضوع.

في الرؤية للبنان وتقييم سياساته:
ل ـب ـنــان ل ـيــس ب ـل ـدًا ع ــادي ــا أو أرض ع ـب ــور أو
مستودعًا في إدراك ووعي حزب الله وبيئته،
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ّ
ّ
استقر فيه اآلباء واألجداد
إنما هو بلد ووطن
ّ
وقدموا فيه ،وعلى ترابه ،الغالي النفيس في
مواجهة املستعمرين ،وترعرعت فيه أحالمهم
وأمــانـيـهــم بعد تــاريــخ طــويــل مــن االضطهاد
والتهميش واالختزال .هو منطلق انتصارات
ّ
وع ـنــوان «يـقـظــة» عميقة وم ـحــط تلبية نــداء
ّ
الـشـهــداء مــن أع ـمــاق ال ـتــاريــخ ،يتطلعون من
خالله إلى إسهام إنساني عابر حرصوا على
بناء أركانه ونموذجه بعزيمة وحكمة وأناة
وص ـب ــر .ه ــو ال ــوط ــن امل ـم ـت ـلــئ ب ـع ـنــاصــر ق ـ ّـوة
ّ
هائلة من وجهة نظرهم رغم
التصدعات التي
تعتريه واألزم ــات املتناسلة الـتــي تعترضه،
وه ــو الــوطــن األق ــدر فــي الــواقــع الـعــربــي على
ّ
وقيمي خــاص بعيدًا
تقديم نموذج إنساني
ع ــن ح ــاالت االس ـتــاب والـتـقـلـيــد األع ـمــى في
ســاحـقــة مــن ن ـمــاذج عــربـيــة ،ال
قـبــالــة غــالـبـيــة
يختلف رأيــان ّأنها أرجعت ّ
األمــة خطوة إلى
الخلف بدل أن ّ
تتقدم بها خطوات إلى األمام.
ً
ليس لبنان تفصيال كما يحاول البعض أن
ّ
يتقول على حــزب الله ،خصوصًا إذا علمنا
ّ
أن ـ ــه األرضـ ـي ــة وال ــركـ ـي ــزة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ال
غنى عنها التي ينطلق منها لبناء تجربة
ً
ونموذج ّ
يقدمه ،فضال عن كونه األرض التي
ال بديل له عنها وال محيص في عالم اليوم،
ّ
التحديات وكــانــت الصعوبات.
مهما بلغت
هــو ينطلق مــن كــونــه نـجــح بــاملــراكـمــة على
مــا ّأسـســه السيد مــوســى الـصــدر وغـيــره من
علماء لبنان ،بأن يأخذ الطائفة إلى القضية
ف ــأص ـب ــح ال ـش ـي ـعــة ركـ ـي ــزة املـ ـق ــاوم ــة حـ ّـمــالــة
ّ
تحول كبير
رايتها واملتماهني معها .وهــذا
ون ــوع ــي ونـ ـم ــوذج ُي ـح ـتــذى مل ــن أراد ،حيث
تخرج الطائفة من انغالقها إلى القضية أي
إلى األرحب!
ّ
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،إن امل ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم دخ ــا
مرحلة جــديــدة ،أصـبــح فيها للمنطق اآلخــر
 غ ـي ــر ال ـغ ــرب ــي  -م ـك ــان ــه وخـ ـط ــاب ــه ،وال ـ ــذيكــان لتجربة املـقــاومــة إسهامها العميق في
صنعه وتـعــزيــزه ،وهــو مــا ُيفترض استمرار
الـسـيــر عـلـيــه إل ــى حــن ال ـت ـحـ ّـرر الـكــامــل لهذه
املنطقة من مثالب النظام العاملي الذي فرضه
الغرب والشرق ذات يوم على الشعوب رعاية

ملـصــالـحـهـمــا وت ـق ــاس ــم ن ـف ــوذه ـم ــا .وقـ ــد كــان
لـلـبـنــان الــوطــن دور مــركــزي فــي إحـ ــداث هــذا
ال ـت ـح ـ ّـول والـتـغـيـيــر ف ــي ت ــوازن ــات الـ ـق ـ ّـوة في
املـنـطـقــة ،مـنــذ اللحظة الـتــي ب ــرز فيها إدراك
مختلف لحقيقة ّ
وقوة وإمكانيات هذا الوطن
ودوره عند قسم راجح من أبنائه.
ّ
وإذا كــان ال يغيب عنه أن املشكلة اللبنانية
ّ
بـ ــدأت م ــع ال ـس ـيــادة املـنـقــوصــة ال ـتــي تــأســس
عليها لبنان الكبير كحصة تقاسمتها القوى
الكبرى بني سايكس وبيكو ،واستمرار عملية
ّ
ّ
ان ـتــداب معلنة ومبطنة عاشها لبنان حتى
لـحـظــة خـ ــروج س ــوري ــا م ـنــه ،ب ـتــواطــؤ دول ــي،
فارتضته غالبية أهل السياسة معبرًا للقوى
الــدولـيــة ومـطــرحــا لطموحاتها على الـســواء
يـ ّ
ـؤدي دورًا وظيفيًا فيكون للكل سهم فيه،
ّ
ّ
ّ
فتعمقت فيه هواجس شتى وتــم استغاللها
فــاسـتـحــالــت فــي مــرحـلــة مــن عـمــره إل ــى حالة
أشبه ما تكون إلى نوع من «الهروب والنزوع
ل ـن ـكــران ال ـ ـ ــذات» ،ب ــدل أن ُي ـص ــار ملــواجـهـتـهــا
بجرأة ووضع مسارات بثبات .ونتج عن ذلك
ّ ّ
أن كل املقاربات التي عاشت عقلية االختزال
ُ
ومــا ع ــرف بــزمــن الطائفة الفالنية والطائفة
ّ
ـت ،وأن ل ـح ـظــة ال ـطــائــف
امل ـه ـي ـم ـنــة ق ــد ف ـش ـل ـ ّ
ّ
الـ ـت ــي م ــن امل ـف ـت ــرض أنـ ـه ــا جـ ـ ــاءت ل ـتــؤســس
ملــرح ـلــة ج ــدي ــدة فـ ــإذا ب ـهــا عـ ّـم ـقــت ال ـهــواجـ ّـس
وزادت درجــة االضطراب االجتماعي والشقة
وأصبحت تسوية يتم العمل بها بانتقائية
ّ
واسـ ـتـ ـنـ ـس ــابـ ـي ــة ت ـق ــاس ـم ــا ملـ ـص ــال ــح م ـحــل ـيــة
وإقـلـيـمـيــة وب ـغ ـطــاء مـصــالــح دول ــي ظــرفــي ال
ّ
يهتم باملجتمعات.
ورغ ـ ــم أه ـم ـي ــة اسـ ـتـ ـق ــراء الـ ـت ــاري ــخ ال ـح ــدي ــث
والقريب ،ومــا قاساه حــزب الله وبيئته منه،
ّ ّ
إل أنــه ال يرغب في أن يستغرق في سلبياته
ب ـقــدر مــا يــرغــب فــي فهمها واالع ـت ـبــار منها
مــن أج ــل الـعـمــل عـلــى تكييف مــا يمكن منها
ّ
التحوالت لتقويمها وإيجاد صيغة أكثر
مع
ّ
ّ
ق ــدرة عـلــى الـتـمــاشــي والـتـكــيــف مــع تـحــديــات
ال ــزم ــان وخـصــائـصــه وقــابـلـيــة الح ـت ــرام هــذا
اإلنسان «الـفــرد» ّ
املتميز .بالنسبة إلــى حزب
ّ
الـلــه ،فــإن املطلوب لذلك دائـمــا هــو «اإلصــاح
وليس الهدم» ،وتبديد الهواجس ال صناعتها

يمكن
هل ّ
القول إن حزب
الله اللبناني
بمدرسة
يمتاز
ّ
سياسية
فريدة ،كما
هي حال
مدرسته
ّ
العسكرية؟
ُيفترض لفهم
حزب الله
في شؤونه
وقراراته
معرفة
ّ
وفهم الهوية
ّ
الدينية التي
ينتمي إليها
ويعتقد بها

(هيثم
الموسوي)

ٌّ
فكل من ّ
املكونات اللبنانية له خاصية وقيمة
يمكن أن يضفيها على هذا االجتماع إذا نظر
بعني تنطلق من لبنان نحو األفق ال العكس.
هــذه بعض الخطوط العامة فــي نظرة حزب
الله كما بـ ّـن فــي وثيقته السياسية األخيرة
ل ـ ـعـ ــام  ،2009وال ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ب ـعــض
ّ
بالتحوالت الكبرى
التطوير والتفصيل ربطًا
ّ
ّ
واملستجدات .لكن السؤال الــذي يطرح نفسه
هو «إذا كان لحزب الله هذه الرؤية الواضحة
ل ـل ـس ــاح ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ف ـ ـل ـ ـمـ ــاذا ل ـ ــم ي ـع ــاج ــل
لالنخراط في الساحة الداخلية وطرح رؤيته
واالجتهاد لتحقيقها ،خالل الفترة املاضية،
بما يتناسب مع ّ
قوة تأثيره اإلقليمية؟» .وهل
ً
ّ
ُ
سيبقي على هذه املقاربة أم أن هناك تعديال
أو ت ـط ــوي ـرًا مــرت ـق ـبــا ف ــي إدراكـ ــاتـ ــه ون ـظــرتــه،
ً
وص ـ ــوال إل ــى م ـمــارس ـتــه رب ـطــا بــاملـسـتـجـ ّـدات
ّ
ّ
يات والتحوالت التي برزت.
ّوالتحد ّ
رب ـم ــا ت ــأخ ــر ان ـخ ــراط ح ــزب ال ـلــه «الـعـمـيــق»
داخ ـل ـي ــا ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـمـخـتـلــف
أب ـ ـ ـعـ ـ ــادهـ ـ ــا ،بـ ـ ّمـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـ ــوامـ ـ ــل وظـ ـ ـ ــروف
ّ
وتصورات تبناها .كان ّأولها أخذه بأولوية
ّ
ّ
التركيز وعــدم التشتت في املطالب ،ال سيما
ّ
ـاه مــن
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي ظـ ــل عـ ــدد ال م ـت ـن ـ ٍ
الـتـحـ ّـديــات الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة املـتــداخـلــة
واملتوائمة ،والقاعدة الذهبية تقول «من أومأ
إلى متفاوت خذلته الحيل».
وفقًا لنظرة معينة آثر حزب الله عدم االنخراط
ّ
في الواقع اللبناني  -ما بعد الطائف  -إذ أن
انخراطه حينها كان سيعني تشويهًا لنقاء
املقاومة  -في زواريب السلطة واملحسوبيات
وت ـقــاس ـمــات ال ـح ـصــص  -وغــاي ـت ـهــا وص ـفــاء
ّ
واملؤيدين
منطلقاتها وتشويشًا للمقاومني
فاحتاج إلى تمايز واضح عن السلطة كمفهوم
ملتبس وتجربة مستلبة حينها ،وهــذا كان
أم ـرًا ضــروريــاّ ،
وربـمــا أراد أن يربأ بنفسه أن
يكون في موقع املنافس للقيمني التقليديني
ع ـل ــى الـ ــواقـ ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن ق ـ ــوى إقـلُـيـمـيــة
ودولية وبالتالي النظر إليه بموقع املقاسم
ّ
أو املـقـتـســم للغنائم وه ــذا سـيــولــد سلبيات
ّ
كبيرة وخطيرة ناهيك ّ
عما يمكن أن يــؤدي
إل ـيــه م ــن تـنــافـســات حـ ـ ّـادة ف ــي بـيـئــة لبنانية
حــزبـيــة وطــوائـفـيــة خــارجــة لـلـتـ ّـو مــن الـحــرب
األهلية وتعتليها الهواجس واملخاوف فيما
العدو والتركيز على مواجهته يجب أن يبقى
القضية والعنوان ّ
والوحيد ،ال بل
األولــي بل
ّ
الله أبعد من ذلك فتجنب الداخل
ذهب حزب ّ
تتأثر ّ
حرية قراره املقاوم بإحراجات
خشية أن
ّ
أو م ـســاومــات الــداخــل حينها مــا حــتــم عليه
االبتعاد عن أي شيء من اهتمامات اآلخرين
ّ
وم ـح ــل مـنــافـسـتـهــم ،بــل وت ـصـ ّـبــر عـلــى األذى
ّ
املنعطفات كالحال
الذي لم يفارقه ال سيما في
ّ
الذي شهده اإلقليم عندما تحضرت املنطقة
ملـ ـش ــروع الـ ـس ــام وم ـق ــدم ــات ــه ل ـت ـطــويــع ق ــوى
املقاومة بأدوات داخلية! وقرارات خارجية.
ّ
ّ
نــاه ـيــك ع ــن ذلـ ــكّ ك ــل ــه ،ف ـ ــإن امل ـص ـل ـحــة كــانــت
ّ
تقتضي أن يـصــفــر ال ـع ــداوات إل مــع الـكـيــان
ّ
ال ـص ـ ّه ـيــونــي وراعـ ـيـ ـت ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة،
ويخفف من ّ الهواجس بل ويطمئن ما أمكن،
خصوصًا أن ــه مــولــود وفــق تجربة إسالمية
جديدة وخاصة ،وبالتالي كان واضحًا له ما
قد تثيره تجربته من مخاوف عند دول وقوى
عديدة في عاملنا العربي واإلسالمي ،وآخرين
مثلهم فــي الــداخــل خـصــوصــا إذا مــا قــورنــت
ّ
بتعجل بنماذج لحركات سابقة.
حركته
ّ
ّ
لم تفتأ مقاربة حزب الله تصر على أن الصراع
ُ
مع إسرائيل وأولويته قد تساعد داخليًا على
الجمع وإيـجــاد مشتركات ،فإشكالية لبنان
كانت فــي النفوس قبل الـنـصــوص .بالنسبة
ّ
إل ـ ـيـ ــه ،إن م ـش ــروع ـي ــة ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــراع ع ــاب ــرة
ومــاهـ ّـيـتــه وطنية وإنـســانـيــة وتـحــوي فــي ما
حية في ّ
تحوي تراكمًا لذاكرة ّ
األمة بمواجهة
ّ
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدو ،وإن الـ ـح ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وم ــا
يرتبط به من قضية الجئني ورفض التوطني
وغـيــرهــا مــن الـقـضــايــا الـتــي كــانــت فــي صلب
مشكلة املسألة اللبنانية تاريخيًا ،هي أكبر
قضية إليـجــاد مشتركات وتــوحـيــد الجهود
وتخفيف التناقضات التي كانت تعتري بيئة
لبنان الداخلية.
ً
ّ
هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن أن هـ ــذا الـ ـص ــراع ه ــو قيمي
وسـيــاســي وف ـكــري ول ـيــس عـسـكــر ّيــا فحسب،
ّ
وب ــال ـت ــال ــي إن ال ـس ـي ــر ف ـي ــه س ـي ـحــفــز ال ــوع ــي
اإلن ـس ــان ــي وال ـل ـب ـنــانــي واإلسـ ــامـ ــي ،وت ـكــون
ّ
نــواتـجــه عميمة عـلــى الـجـمـيــع حــتــى لــو كــان
ّ
ه ـن ــاك ب ـعــض الـتـكـلـفــة ال ـت ــي ال ُيـ ــرى بـ ــدًا من
تحملها فــي بـيـئــة امل ـقــاومــة ال ـحــاضــرة لذلك
طوعًا بغالبيتها الساحقة.
ّ
ّ
املتربص
فبداية الطريق تحتم مواجهة العدو

وال ـطــامــع واملـحـتــل واملـنـتـهــك .أول ــى النتائج
ّ
املـتــرتـبــة هــي أن تحقيق الـتـحــريــر الـخــارجــي
س ـي ـســاعــد ع ــى ال ـس ـيــر بــال ـت ـحــريــر ال ــداخ ـل ــي،
ً
فضال عن دوره في تحرير النفوس وإيجاد
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ــذل ــك واك ـت ـش ــاف م ـكــامــن ال ـقــوة
الكامنة.
ّ
ّ
وليس آخ ـرًا أن لبنان مــا بعد الطائف ،شكل
عمليًا تقاطعًا ظرفيًا ومصلحيًا لألميركي -
السعودي مع الـســوري ،ومــا يمكن استغالله
على هــذا الصعيد مــن تناقضات لعبة األمــم
ومصالحها الـتــي تتيح فــي مـكــان مــا فرصة
ّ
جدية لتقوية مسار املقاومة الوطنية األهداف
واللبنانية االنـتـمــاء وتـطــويــر الثقة بـهــا ،في
مقابل لعبة االنغماس الخطيرة في مصالح
ّ
م ــوزع ــة بــن ال ـقـ ّـوى الــراع ـيــة والــداخ ـل ـيــة عبر
عالقة تخادم معقدة بني الداخل والخارج.
ويـبـقــى الـ ـس ــؤال :ه ــل لـعـبــة ال ـتــواطــؤ املــرعـبــة
بني قــوى الــداخــل ورعاتها الخارجيني كانت
ّ
ً
تخطط إلضعاف لبنان وصوال إلى انهياره؟
ّ
أم أن السياسات اآلنية والظرفية واملصلحية
ل ــأط ــراف أوصـ ـل ــت األمـ ـ ــور إلـ ــى ه ـن ــا  -هــذا
يحتاج إلى بحث آخر ّ -
وربما تداخل األمران
ربطًا بالفترات والجهات والتحديات التي مرّ
بها البلد.
ّ
 وآخ ــر األس ـبــاب أن ح ــزب الـلــه فــي مدرستهاملقاومة ال يحب ،أو لنقل ال يرغب،
الجهادية
ِ
في االنخراط في لعبة السلطة ،خصوصًا إذا
بالفساد في طول تجاربها املعاشة.
ارتبطت
ّ
وأيـضــا هــو يتوقف مليًا عند مفهوم الــدولــة
كـتـعـبـيــر ع ــن ال ـس ـكــون  statueبـمـعـنــى الـفـهــم
الـســالــب لـلـسـيــادة واالن ـط ــوائ ــي ال ــذي أنتجه
ّ
الـعـقــل الـغــربــي كـحــل ملشكلته فــي وستفاليا
 وال ـتــي لـيـســت ب ــال ـض ــرورة ه ــي مشكلتنا -ّ
الكثير
وعـكـسـتــه عـلــى ال ـعــالــم خـصــوصــا أن
ّ
م ــن ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة وق ـع ــت ف ــي هـ ــذا ال ـفــخ
واسـتـسـهـلــت االن ـغ ـمــاس ف ــي ن ـم ــوذج الــدولــة
بمنظورها السالب وليس التفاعلي املوجب،
هويتها بعد حني ّ
فكان بها أن ّ
تبدلت ّ
وتبددت
شعاراتها األولــى ورؤاهــا التحريرية ،بينما
هو يرى ّأن ّ
األمة تنتظر في لحظة حرجة من
ّ
تاريخها ملــن يـ ّحـ ّـرك ويــؤجــج النفس الثوري
الـ ـص ــادق وال ـش ــف ــاف ُ
وي ـ ّل ـهــم ال ـن ــاس ويــوقــظ
ال ــوع ــي م ــن دون أن ي ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـلــى مـبــدأ
التماسك االجتماعي واملجتمعي كما ّ
نوهنا.
ّ
هذا ما كانت عليه إدراكات ومشخصات حزب
الله حيال الــداخــل ،إلــى حــن اغتيال الشهيد
رفيق الحريري ،وصدور القرار  ،1559وخروج
سوريا من لبنان ،وحرب تموز  ،2006والذي
ُ
اعتبرت في فهم حزب الله إيذانًا ّملرحلة دولية
ّ
جديدة حيال املنطقة ،ال سيما أنه ارتبط بما
بعد غــزو ال ـعــراق عــام  .2003فـســوريــا دخلت
لبنان بقرار دولــي ،وأدارت ــه في لحظة دولية
أميركية صرفة ،وارتبط خروجها من لبنان
ّ
ّ
واستراتيجية
دولي ومقاربة جديدة
بتوجه
ّ
ّ
بدأت فصولها تتبدى ومالمحها تتكشف .ما
يفرض االستعداد لعواصف ّ
مدمرة وشديدة
ّ
وتوقيها ومعرفة اإلفــادة ما أمكن من مكامن
ضعفها ّوتناقضاتها وثغراتها!
صحيح أنها انفتحت للمرة األولى أمام حزب
الله ،إمكانية املشاركة الفعلية واملباشرة في
ّ
السلطة التنفيذية ،لكن ظروف هذه املشاركة
كانت محكومة بالنسبة إليه بــرؤيــة اإلقليم
وش ـ ــرارات ت ـفـ ّـجــره ،ال سـ ّـيـمــا الـطــائـفـيــة ،على
أثــر غــزو العراق وهواجس ومخاوف انفالت
الــوضــع الــداخ ـلــي عـلــى ام ـت ــداد اإلق ـل ـيــم ،وفــي
ً
ّ
املحصن أصال.
لبنان غير
ّ
أطلت الفتنة برأسها مع اغتيال الشهيد رفيق
ّ
ال ـحــريــري ،وت ـحــويــل االت ـه ــام بــال ـتــدرج نحو
حــزب الـلــهّ ،وال ــذي فـ ّـســره الـحــزب فــي نتائجه
املنظورة ،بأنه محاولة التفاف أميركية على
ّ
وتغير بيئة اإلقليم لصالح
إنـجــاز التحرير
ّ
خ ـطــاب امل ـقــاومــة ومـنـطـقـهــا ،م ــا حــتــم تقديم
أولوية حفظ البلد واملقاومة والبحث في ما
ّ
يعزز التماسك الداخلي على ّ
أي اعتبار آخر،
ّ
ّ
ّ
ال سيما أن ّأي ــة مطالب داخـلـيــة مهما كانت
صحية ومـحــقــة كــان يسهل إلباسها لبوسًا
طائفيًا فــي لحظة غليان كـبــرى وإرهــاصــات
زلزال طائفي كبير .وتــزداد حساسية املسألة
بالنسبة إلى حزب الله وهواجسه كونه كان
ـاألمــة انـتـصــارات ّ
قــد دخــل ّ
ألول مــرة بـ ّ
حولت
ّ
الــوعــي الـعــربــي وغ ــي ــرت فــي م ـع ــادالت ال ــردع
بمواجهة أميركا وإسرائيل بآثارها الكبرى،
ّ
عـبــر م ـحــطــات  2000و 2001و 2005و2006
ف ــي لـبـنــان وفـلـسـطــن ،فـهــاجــس حـمــايــة هــذا
املكتسب كان األولوية التي تعلو ّ
أي أمر آخر.
* باحث لبناني
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العالم

العالم

سوريا

إيران

ّ
بعد مــرور نحو شهر على تسلم إدارة الرئيس جو بايدن
مهامها ،تبدو ّ
ّ
التحركات األميركية في الشرق السوري
متناقضة في ما بينها .وعلى رغم ما يوحي به هذا
التناقض من وجود ّ
تخبط في واشنطن ،إال أنه قد يكون
في المقابل توطئة لتثبيت استراتيجية جديدة هناك

عدوان إسرائيلي
على ريف
دمشق
ّ
شنت طائرات العدو اإلسرائيلي،
فـجــر أم ــس ،عــدوانــا جــدي ـدًا على
األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .ون ـق ـل ــت
وكالة «سانا» السورية الرسمية
ع ــن م ـصــدر عـسـكــري قــولــه إنــه
«فــي تـمــام الساعة الــواحــدة و18
دقيقة مــن فجر الـيــوم (اإلثـنــن)،
ّ
نــفــذ ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي عــدوانــا
ب ــرش ـق ــات ص ــواري ــخ م ــن ات ـجــاه
الجوالن السوري املحتل واتجاه
الجليل ،مستهدفًا بعض األهداف
ف ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط م ــديـ ـن ــة دم ـ ـشـ ــق».
ّ
وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــدر الـ ـعـ ـسـ ـك ــري أن
ّ
تصدى
«الــدفــاع الجوي السوري
ل ـل ـصــواريــخ وأس ـق ــط معظمها».
وبـحـســب املـعـلــومــات الـتــي جــرى
تداولها ،فقد استهدفت الغارات
اإلسرائيلية عـ ّـدة مــواقــع للجيش
ال ـ ـس ـ ــوري ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ـخ ــازن
.أسلحة في ريف دمشق
)األخبار(

ٌ
ٌ
انسحاب من مناطق وتثبيت في أخرى

«إعادة انتشار» أميركية
في شرق الفرات
الحسكة ــ أيهم مرعي
تغيب ُّ
أي بوادر اهتمام ّلدى اإلدارة
األميركية الجديدة بامللف السوري،
ّ
الـ ــذي ل ــم ي ـت ـشــكــل إل ــى اآلن الـفــريــق
ّ
امل ـع ـن ـ ّـي بـ ــه ،وهـ ــو م ــا ي ـ ّـرج ــح ربـ َّطــه
كملحق ،مثلما كان متوقعًا ،بامللفني
ّ
الـتــركــي واإلي ــران ــي .وف ــي ظ ــل غياب
ـدى إدارة
مـعــالــم سـيــاســة واض ـحــة ل ـ ُ
ج ــو ب ــاي ــدن ح ـيــال س ــوري ــا ،تـسـ ّـجــل
الـتـحـ ّـركــات األمـيــركـيــة املـيــدانـيــة في
ه ــذا ال ـب ـلــد تـنــاقـضــا ك ـب ـي ـرًا ،م ــا بني
االن ـس ـح ــاب م ــن ن ـق ــاط م ـ ـحـ ـ ّـددة ،أو
ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـش ــاء ن ـق ــاط وق ــواع ــد
ج ــدي ــدة غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ف ــي س ــوري ــا.
ّ
فبعد أقــل من يومني على انسحاب
ّ
رتـ ـ ــل أمـ ـي ــرك ــي بـ ـمـ ـع ــدات ــه ال ـك ــام ـل ــة
م ــن ن ـق ـطــة م ـس ـت ـحــدثــة ف ــي مـنـطـقــة
ّ
ت ــل عـلــو ف ــي ري ــف الـيـعــربـيــة شـمــال
شــرق محافظة الحسكة ،استكملت
واشنطن إدخ ــال األرت ــال العسكرية
في تحضيرات لبناء قاعدة لها في
قــريــة عــن دي ــوار فــي ري ــف املــالـكـيــة.
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا ي ـ ــوح ـ ــي بـ ـ ــه ذلـ ــك
التناقض من حالة ّ
تعيشها
تخبط
ّ
واش ـن ـطــن ،إال أن ــه ق ــد ي ـكــون تجليًا

لعملية «إعادة انتشار»ُ ،ت ّ
مهد لرسم
خ ـطــوط االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األمـيــركـيــة
الحقًا.
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ــؤك ــد م ـصــادر،
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «تـ ـح ـ ّـرك ــات الف ـتــة
ت ـ ّش ـهــدهــا مـنـطـقــة ع ــن دي ـ ــوار على
مثلث ال ـحــدود ال ـســوري  -الـتــركــي -
العراقي ،مع نقل ّ
معدات لوجستية
ّ
وع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة» .وتـ ـق ــدر
امل ـص ــادر أن «الـتـحــالــف يـعـتــزم نقل
جزء من قواته املوجودة بالقرب من
مـنــاطــق انـتـشــار الـنـفــط فــي رمـيــان
والـ ـش ــدادي ،بــاتـجــاه قــاعــدة جــديــدة
في عني ديــوار» ،وذلك تطبيقًا لقرار
«البنتاغون» وقف «حماية» املنشآت
الـنـفـطـيــة ف ــي س ــوري ــا .وت ـض ـيــف أن
«األمـ ـي ــركـ ـي ــن ي ـ ــري ـ ــدون اس ـت ـث ـم ــار
ّ
املوقع الجغرافي لعني ديــوار املطل
عـلــى مــرتـفــع يـشــرف عـلــى مساحات
واسـ ـع ــة م ــن الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة مع
تركيا والعراق ،لتحويله إلى قاعدة
جديدة لهم في املنطقة».
ويــأتــي هــذا الـتـحـ ّـرك األمـيــركــي بعد
عـ ـ ـ ـ ّـدة م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت روسـ ـ ـي ـ ــة إلنـ ـش ــاء
َ
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي مـنـطـقــتــي عني
ديوار ودير غصن في ريف املالكية،

يعتزم «التحالف» نقل جزء من قواته باتجاه قاعدة جديدة له في عين ديوار (أ ف ب)

يأتي ّ
التحرك األميركي
بعد ّ
عدة محاوالت َروسية إلنشاء
قاعدة في منطقتي عين
ديوار ودير غصن
بهدف الوصول إلى مناطق انتشار
النفط فــي الحسكة .آن ــذاكّ ،
حرضت
«قـ ـس ــد» أنـ ـص ــاره ــا ع ـل ــى ال ـت ـظــاهــر
ّ
ضد الوجود الروسي في مناطقهم،
ّ
ونجحت في منع أي تمركز روسي

هناك ،خوفًا من أن يفضي ذلك إلى
عــودة تدريجية للحكومة السورية.
من هنا ،قد ُي َ
فهم اختيار األميركيني
ملـنـطـقــة ع ــن دي ـ ــوار ع ـلــى أن ــه لقطع
ّ
للتمدد باتجاه
الطريق أمام موسكو
مـ ـن ــاط ــق الـ ـنـ ـف ــط االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
ولـلـحـفــاظ عـلــى َّال ــوج ــود األمـيــركــي
ألهداف من املتوقع أن تعلنها الحقًا
اإلدارة الجديدة.
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،أف ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر
حكومية ســوريــة ،فــي تـصــريــح إلــى
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ب ـ ــأن «م ـي ـل ـي ـش ـيــا قـســد

اسـ ـت ــول ــت ب ــالـ ـق ــوة عـ ـل ــى امل ـط ــاح ــن
َ
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي مــدي ـنــتــي الـحـسـكــة
وال ـقــام ـش ـلــي ،ون ـه ـبــت مـحـتــويــاتـهــا
م ــن الــدق ـيــق وال ـن ـخــالــة وامل ـح ـ ّـرك ــات
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة» .وأضـ ــافـ ــت امل ـص ــادر
أن «ع ـن ــاص ــر امل ـي ـل ـي ـش ـيــا اس ـت ــول ــوا
أيضًا على مــرأب ّ
مؤسسة الحبوب،
ّ
وسرقوا اآلليات واملعدات ،وأجبروا
الـعــامـلــن عـلــى الـعـمــل مـعـهــم تحت
تـهــديــد الـخـطــف واالع ـت ـق ــال» .يــأتــي
ذلك في وقت أكد فيه مصدر سوري
فــي الحسكة ،ل ــ»األخ ـبــار» ،أن «قسد

ّ
تستمر فــي اخـتـطــاف  121عسكريًا
َ
ومـ ــدن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي م ــديـ ـن ــت ــي ال ـح ـس ـك ــة
والـقــامـشـلــي ،عـلــى رغ ــم اإلع ــان عن
تفاهم برعاية روسية ّ
لفك الحصار
عـ ــن امل ــديـ ـنـ ـت ــن ،مـ ــن ض ـم ــن ب ـن ــوده
اإلفراج عن املختطفني».
وتـ ـب ــرز هـ ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ب ـع ــد أي ــام
قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ــريـ ـ ــان مـ ـعـ ـل ــوم ــات
عـ ــن تـ ـ ّ
ـوصـ ــل م ـم ـث ـل ــن عـ ــن «قـ ـس ــد»
وآخرين عن الحكومة السورية الى
تفاهمات ّأولية خالل اجتماعات في
الـعــاصـمــة دم ـشــق ،بــرعــايــة روسـيــة.

ّ
ول ـع ــل «ق ـس ــد» ت ــري ــد ،م ــن وراء تلك
ال ـت ـص ـ ّـرف ــات ،ال ـتــأك ـيــد أن ـهــا ال ت ــزال
ق ــادرة عـلــى اإلم ـس ــاك بــزمــام األم ــور
فــي شمال شــرق ســوريــا ،باستمرار
الــدعــم األم ـيــركــي أو غـيــابــه .كـمــا أن
تصعيدها األخ ـيــر ،عـبــر االسـتـيــاء
ع ـل ــى م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ح ـك ــوم ـي ــة ،تــريــد
استثماره لرفع سقف مطالبها في
ّ
امل ـفــاوضــات ،فــي ظ ــل تـســريـبــات عن
طلب موسكو من «قسد» إعداد وفد
مــن قـيــاداتـهــا لـلـتـ ُّ
ـوجــه إل ــى دمـشــق،
واستئناف الحوار مع الحكومة.

تقرير

ُّ
تبدد الرهان السعودي :ال تجفيف لمصادر دخل «أنصار الله»
مع إلغاء إدارة جو بايدن،
اليومّ ،تصنيف «أنصار
الله» منظمة «إرهابية»،
ّ
يتبدد رهان السعودية
والحكومة اليمنية
الموالية لها على تجفيف
مصادر دخل «أنصار الله».
يأتي ذلك على رغم أنهما
بذلتا جهودًا كبيرة لإلبقاء
على التصنيف ،الذي ال تجد
مصلحة
اإلدارة الجديدة ّ
في بقائه ،في ظل سعيها
إلى نفض يدها من حرب
اليمن
صنعاء ــــ رشيد الحداد
على وقع الهجمات اليمنية املتواصلة
ب ُــال ـص ــواري ــخ الـبــالـيـسـتـيــة وال ـط ـيــران
امل َّ
سير على مطار أبها و»قــاعــدة امللك
خالد الجوية» في جنوب السعودية،
ُ
تلغي إدارة الرئيس األميركي الجديد،
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ج ــو ب ــاي ــدن ،ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،رسـمـيــا،
ت ـص ـن ـيــف ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» فــي
قائمة «الجماعات اإلرهــابـيــة» ،بعدما
أشـ ـع ــرت ال ـك ــون ـغ ــرس بـ ـق ــراره ــا ذاك،
الـ ـ ــذي م ــن ش ــأن ــه إص ــاب ــة ال ـس ـع ــودي ــة
وح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه،
عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،بخيبة أمــل
كبيرة .صحيح أن الخطوة تستهدف،
صورة
بحسب قيادة صنعاء ،تحسني
ً
الــواليــات املتحدة الـتــي ازدادت قتامة
َ
بفعل الـجــرائــم املرتكبة فــي اليمن ،إال
ّ
ُ
أنـهــا تفقد حكومة ه ــادي ورق ــة علقت
ع ـل ـي ـهــا اآلم ـ ـ ــال ف ــي ت ـج ـف ـيــف م ـص ــادر
دخـ ــل «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،واالنـ ـتـ ـق ــام مــن
ع ـشــرات ال ـشــركــات الـتـجــاريــة العاملة
فــي املحافظات الواقعة تحت سيطرة
حـكــومــة اإلن ـقــاذ بتهمة «ال ـت ـعــاون مع
الحوثيني».
وكان وزير خارجية هادي ،أحمد عوض
ب ــن م ـب ــارك ،وه ــو سـفـيــره ال ـســابــق في
واشنطن ،قد دفــع بثقله الدبلوماسي
إلقناع الخارجية األميركية بضرورة
اإلب ـقــاء على التصنيف .كما لجأ إلى
جماعات ضغط في الــواليــات املتحدة
ل ــاسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـخ ــدم ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـص ـع ـيــد م ـق ــاب ــل م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات.
وبحسب مصادر استخبارية ،فإن بن
ّ
مبارك ّ
وجــه ،أيضًا ،كل سفارات اليمن
ّ
مناهض
في الخارج للعمل في اتجاه
ُ ّ
إلع ــادة النظر فــي ال ـقــرار ،فيما شكلت

أربع فرق من عشرات املوالني للتحالف
السعودي ـ ـ اإلماراتي للتحريض على
«أن ـص ــار ال ـل ــه» عـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وخ ـص ــوص ــا «ت ــوي ـت ــر»،
ح ـيــث قــوب ـلــت ت ـلــك ال ـح ـمــات بــأخــرى
م ـ ـضـ ـ ّـادة ت ـح ــت وسـ ــم «أمـ ـي ــرك ــا تـقـتــل
الشعب اليمني».
َ
ومنح القرار الصادر عن إدارة الرئيس

اعتزمت حكومة هادي استغالل
القرار األميركي لتشديد الحصار
على ميناء الحديدة
األميركي السابق ،دونالد ترامب ،في
ال ـي ــوم م ــا ق ـبــل األخ ـي ــر م ــن مـغــادرتـهــا
البيت األبيض ،حكومة هــادي ،فرصة
كبيرة للنيل من خصومها في صنعاء.
وعلى رغم تصاعد التحذيرات الدولية
آن ــذاك مــن وج ــود مـخــاطــرة بــاألوضــاع
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،عـ ـم ــدت ت ـل ــك ال ـح ـك ــوم ــة،
ب ـتــوج ـي ـهــات م ــن ال ـس ـف ـيــر ال ـس ـع ــودي
مـحـمــد آل ج ــاب ــر ،إل ــى إع ـ ــداد ع ـشــرات
ّ
تضمنت أسماء أكثر من
القوائم التي
 300شركة تجارية عاملة في صنعاء
وامل ـحــاف ـظــات ال ــواق ـع ــة ت ـحــت سـيـطــرة
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» لـتـسـلـيـمـهــا لـلـجــا َنــب
األميركي ،باإلضافة إلى أكثر من ألفي
اسم لرجال أعمال وسياسيني ونشطاء

وق ـ ـيـ ــادات ع ـس ـكــريــة وأم ـن ـي ــة وزع ـم ــاء
قـ ـب ــائ ــل وصـ ـح ــافـ ـي ــن وش ـخ ـص ـي ــات
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـت ـه ـم ــة «ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مــع
الـ ـح ــوثـ ـي ـ َـن» .وعـ ـل ــى م ـ ــدى األس ــاب ـي ــع
ّ
املــاضـيــة ،شــكـلــت حـكــومــة ه ــادي عــددًا
َّ
من اللجان ،التي كلفت إحداها بإعداد
ّ
خطة طارئة للسيطرة على املساعدات

ال ــدول ـي ــة ك ــاف ــة ،وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى عــدن
(جنوب) ،باستثناء بعض املساعدات
الغذائية.
كذلك ،وتحت ذريعة التصنيف نفسه،
ش ـ ـ ّـدد «الـ ـتـ ـح ــال ــف» وحـ ـك ــوم ــة هـ ــادي
ح ـص ــاره ـم ــا ع ـل ــى م ـي ـن ـ ّـاء الـ ـح ــدي ــدة،
بمنع دخــول سفن املشتقات النفطية

ُ
تلغي إدارة بايدن ،اليوم ،رسميًا ،تصنيف حركة
«أنصار الله» في قائمة «الجماعات اإلرهابية» (أ ف ب)

إليه .ووفقًا ملصادر ّ
مقربة من حكومة
هـ ــادي ،فـقــد ك ــان فــي نـ ّـيـتـهــا اسـتـغــال
ال ـقــرار األمـيــركــي ملنع دخ ــول ّ
أي سفن
ّ
ُم ّ
حملة باملشتقات النفطية إلى ميناء
ّ
الـ ـح ــدي ــدة ،وإلـ ـغ ــاء ت ـص ــاري ــح ال ـتــجــار
امل ـس ـت ــوردي ــن ملـصـلـحــة ش ــرك ــة الـنـفــط
ف ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،وم ــراجـ ـع ــة ال ـت ـص ــاري ــح
ال ـتــي ُمـنـحــت لـشــركــات ورجـ ــال أعـمــال
ـ ـ يعملون فــي االسـتـيــراد مــن الـخــارج
ل ــأس ــواق الـيـمـنـيــة ـ ـ ـ ـ خ ــال الـسـنــوات
ً
فضال عن إعادة األمل ّ
لتجار
املاضية،
نفط ّ
مقربني من مكتب هادي بالسيطرة
ّ
ّ
على الحصة السوقية ملبيعات النفط
في املحافظات الشمالية.
ً
فـ ـض ــا ع ـ ّـم ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ح ــاول ــت ح ـكــومــة
ّ
ه ـ ــادي ،ال ـت ــي تــتـهـمـهــا «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
بــال ـت ـسـ ّـبــب ب ـت ـك ـ ّـدس ال ـس ـيــولــة املــال ـيــة
ألكثر من  1.8تريليون ريال من العملة
اليمنية املطبوعة مــن ِق َبلها مــن دون
غـطــاء نـقــدي خــال الـسـنــوات املاضية،
اس ـت ـغــال قـ ــرار الـتـصـنـيــف األم ـيــركــي
لفرض تلك العملة املمنوعة من التداول
فـ ــي نـ ـط ــاق األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
سـيـطــرة «اإلنـ ـق ــاذ» .وبـحـســب مـصــادر
مـ ّـطـل ـعــة ،ف ــإن ح ـكــومــة هـ ــادي ّ
وج ـهــت،
ّ
ب ـمــوجــب خــطـتـهــا ال ـتــي أع ـ ّـده ــا فــريــق
مـكـ ّـون مــن وزارات التخطيط واملــالـيــة
والتجارة والصناعة والنفط واملعادن
في مدينة عدن ،بتنفيذ قرارها السابق
الرقم  49لعام  ،2020القاضي بربط ّ
أي

واردات أســاسـيــة أو كمالية لصنعاء
بتقديم طلب مسبق للبنك املركزي في
عدن واستحصال موافقة املكتب الفني
ف ــي «املـ ـجـ ـل ــس االقـ ـتـ ـص ــادي األعـ ـل ــى»
ّ
ال ـتــابــع لـهــا ب ـهــدف الـتـحــكــم بــالـســوق،
وفــرض ضرائب وجـمــارك مسبقة قبل
استيراد ّ
أي سلعة.
وع ـ ـ ـقـ ـ ــب ف ـ ـشـ ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ــادي ف ــي
استهداف القطاع الخاص ،الذي يقود
العملية االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة منذ
سـ ـ ّـت س ـ ـنـ ــوات ،ع ـب ــر ق ـ ــرار الـتـصـنـيــف
ّ
يتحول إلى سيف
األميركي الــذي كاد
مصلت على عشرات البيوت التجارية
ال ـي ـم ـن ـيــة ،ل ـج ــأت ال ـس ـع ــودي ــة ،أواخـ ــر
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،إل ــى تـقــديــم قــائـمــة
ملـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي تـطـلــب تجميد
حـســابــات  60شــركــة يمنية عــامـلــة في
ّ
مـجــال تـمــويــن ال ـســوق املـحــلــي بــاملــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة واألس ــاسـ ـي ــة م ــن األسـ ـ ــواق
الخارجية .ووفقًا ملصادر دبلوماسية
مـ ّـطـلـعــة ،ف ــإن ه ــذا الـتـ ّ
ـوجــه يــأتــي تحت
ذريعة التالعب بالوديعة السعودية،
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا كـشـفــه ت ـقــريــر ال ـخ ـبــراء
ال ــدول ـي ــن م ــن ف ـضــائــح ف ـس ــاد كـبـيــرة
ّ
ُيتهم بها مصرف عدن املركزي بقيمة
 430م ـل ـيــون دوالر .وأك ـ ــدت امل ـص ــادر
أن هناك إلحاحًا سعوديًا على الدفع
بمجلس األمن التخاذ قرارات بتجميد
حسابات تلك الشركات التي تستحوذ
على نسبة  %80من السوق اليمني.

سباق رئاسي غير محسوم:
«اإلصالحيون» ال ييأسون
مع دخول الرئيس األميركي جو بايدن إلى
البيت األبيض ،وجد «التيار اإلصالحي» عنصرًا قد يساعده
على استعادة جزء من زخمه في الشارع اإليراني،
ّ
الرئاسية المقبلة
قبل االنتخابات
طهران ــــ حسين شعيتو
أشـهـ ٌـر قليلة تفصل إي ــران عــن السباق
ال ــرئ ــاس ــي ال ـج ــدي ــد ف ــي  18ح ــزي ــران/
يونيو املقبل ،أي اليوم الــذي سيختار
فيه اإليــرانـيــون خـلـيـفــة الــرئـيــس حسن
روح ــان ــي .تــأتــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات في
ظـ ـ ــروف اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ب ـع ــد أشـ ـه ــر مــن
االنـتـخــابــات النيابية (شـبــاط /فبراير
ّ
 )2020ال ـتــي ش ـهــدت أقـ ــل نـسـبــة إقـبــال
م ـن ــذ ت ــأس ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة (%42.7
ً
ت ـقــري ـبــا) ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي أثـ ــار ج ــدال
ف ــي ش ــأن اس ـت ـيــاء ال ـش ـعــب م ــن الــركــود
االق ـت ـصــادي واألوضـ ــاع الصعبة ّالتي
تعانيها البالد .يضاف إلى ذلك تفشي
وب ــاء «ك ــورون ــا» ،ال ــذي ّأدى إلــى اتخاذ
ق ــرار بــإجــراء العملية االنتخابية على
مــدى يومني ،منعًا لالكتظاظ ومراعاة
ّ
الصحية.
للمعايير
األول م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل امل ـق ـ ّبــل هو
ب ــداي ــة مـهـلــة تـقــديــم طـلـبــات املــرشـحــن
الراغبني في خوض املعركة االنتخابية،
على أن ّ
تتم املصادقة عليها في األول
ّ
من حزيران /يونيو ،قبل ّ أيام من موعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وس ــط تــوق ـعــات مـغــايــرة
ملـ ــا سـ ـ ــاد فـ ــي الـ ـ ــدورتـ ـ ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن،
اللتني شهدتا ُّ
تقدمًا ملحوظًا ل ّ
ـ»التيار
ّ
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــي» عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب «ال ـ ـتـ ــيـ ّــار
امل ـح ــاف ــظ» ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى م ــا ك ــان يتحقق
مــن تـطـ ُّـور على صعيد املـفــاوضــات مع
أم ـيــركــا ،وال ـتــي انـتـهــت بــالـتـ ّ
ـوصــل إلــى
االتفاق النووي َ
املبرم عام  ،2015األمر
ّ
ّ
الـ ــذي عـ ــزز م ــن م ـكــانــة «اإلص ــاح ــي ــن»
ومن موقف الرئيس روحاني ،حينها،
ّ
مؤديًا إلــى فــوز األخير بوالية رئاسية
ثانية بأغلبية ساحقة.
ت ـبـ ّـدلــت األحـ ـ ــوال الـ ـي ــوم ،وق ــد ب ــدا ذلــك
واضحًا من خالل االنتخابات النيابية
األ ّخـيــرة (شـبــاط /فبراير  ،)2020حيث
حــقــق «الـتـيــار املـحــافــظ» ف ــوزًا ساحقًا،
ع ـب ــر س ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى ن ـس ـبــة  %76مــن
مـجـلــس ال ـش ــورى ( 222نــائ ـبــا) ،مقابل
 %6لـ»اإلصالحيني» ( 16نائبًا) ،و%18
ّ
للمستقلني ( 53نــائـبــا) .وي ـ ّ
ـرد الـشــارع
اإليـ ــرانـ ــي ت ـلــك الـنـتـيـجــة إلـ ــى اإلخ ـف ــاق
فــي إتـمــام االت ـفــاق ال ـنــووي ،وانسحاب
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب منه
فــي ع ــام  ،2018وم ــا تبعه مــن تضييق
للخناق على االقتصاد اإليراني ،األمر

الــذي ساهم في تدعيم مواقف «التيار
امل ـحــافــظ» ف ــي ال ـش ــارع اإلي ــران ــي ،بـنـ ً
ـاء
ّ
ع ـلــى إيـ ـم ــان األغ ـل ـب ـيــة ال ـش ـع ـب ـيــة بــأنــه
التيار القادر على التعامل مع االحتيال
األميركي ،والوقوف في وجه التهديدات
االقتصادية واألمنية ،وإيجاد الحلول
على املــدى الطويل ،من دون الخضوع
ـادة االنـهـيــار
ل ـش ـ ٍ
ـروط ســاهـمــت ف ــي زي ـ ـ َ
بشكل لم تشهده البالد من قبل.
حـ ــاول «ال ـت ـ ّـي ــار اإلص ــاح ــي» االلـتـفــاف
ع ـ ـلـ ــى اإلخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ب ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـرًا ،ح ـ ـتـ ــى ق ـب ـيــل
ِّ ً
محمال روحاني
االنتخابات البرملانية،
وحـ ــده كــامــل امل ـســؤول ـيــة ،وف ــق م ــا بــدا
في تصريحات رمــوزه التي سعت إلى

حاول ّ
«التيار اإلصالحي»
االلتفاف على اإلخفاق
مبكرًا بتحميل روحاني
كامل المسؤولية عنه

ّ
االبـتـعــاد عــن الــرئـيــس ،والـتـمــلــص منه
ـول مـعـتــدلــة أو
كـحـلـيــف ،ورب ـط ــه ب ــأص ـ ٍ
مـحــافـظــة ،تـفــاديــا لنتائج االنـتـخــابــات
التي لم يقدر ـ ـ مع ذلك ـ ـ على تجاوزها
ّ
الحادة
ألسباب عديدة ،منها الخالفات
التي نشبت بني أفــراده وبني روحاني،
ال ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاره أن «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
اإلصالحي» ّ
يقدمه ككبش محرقة أمام
ال ـ ــرأي ال ـع ــام اإلي ــران ــي .ال ـي ــوم ،يـحــاول
«اإلص ــاح ـي ــون» ال ـعــودة إل ــى املنافسة
ع ـل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،و ّفـ ــي جـعـبـتـهــم نـقـطــة
ت ـح ـ ّـول قــويــة تـتـمــثــل ب ـخ ـســارة تــرامــب
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة األخـ ـيـ ــرة فــي
أمـيــركــا وص ـعــود جــو بــايــدن إل ــى سـ ّـدة
الــرئــاســة ،مستفيدين فــي الــوقــت ذاتــه
من معارضة األخير لسياسات ترامب،
وت ـص ــري ـح ــات ــه ال ـن ــاع ـم ــة واإلي ـج ــاب ـي ــة
نوعًا ما .ومن هذا املنطلق ،يرى خبير
العالقات الدولية ،الدكتور حسن زادة،
املـقـ ّـر ّب من «التيار اإلصــاحــي» ،أن من
املتوقع أن يكون هناك انفراج اقتصادي

ّ
اإلسالمية (أ ف ب)
من االحتفاالت التي شهدتها طهران لمناسبة الذكرى الـ  42للثورة

نـ ـسـ ـب ــي ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــودة ال ـ ــوالي ـ ــات
ّ
املـتـحــدة إل ــى االت ـفــاق ال ـن ــووي ،فــي ظــل
ّ
ّ
يصب في
تسلم بايدن الرئاسة ،وهو ما
مصلحة «اإلصالحيني» خالل العملية
االنـتـخــابـيــة .ويــذهــب زادة ،فــي حديث
إلى «األخبار» ،إلى اعتبار أن هذا األمر
ً
يـمـنــح «اإلص ــاح ـي ــن» أمـ ــا ف ــي وضــع
ورقة رابحة على الطاولة ،عبر التعاون
مــع إدارة بــايــدن للعودة تدريجيًا إلى
االت ـفــاق ،مــع اتـخــاذ خـطــوات جــديــة من
شــأن ـهــا أن تـعـطــي دف ـع ــا إي ـجــاب ـيــا ّ
ألي
انفراج اقتصادي في األيام التي تسبق
موعد االنتخابات.
فــي املـقــابــل ،يشير زادة إلــى أن «التيار
امل ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ» ي ـ ـس ـ ـعـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره لـ ـلـ ـف ــوز
باألغلبية الساحقة ،مستفيدًا من عامل
االنتخابات النيابية والتأييد الشعبي
امل ـت ــزاي ــد لـ ــه ،وخ ـص ــوص ــا أن األس ـم ــاء
الـتــي يـجــري تــداولـهــا لـخــوض السباق
ه ــي ل ـش ـخ ـص ـيــات ب ـ ـ ــارزة ،م ـثــل رئـيــس
مجلس الشورى محمد باقر قاليباف،
ورئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـق ـضــائ ـيــة إب ــراه ـي ــم
رئيسي .ولكن ال يزال في جعبة «التيار
اإلص ـ ــاح ـ ــي» م ــا يـ ـق ـ ّـدم ــه ،األمـ ـ ــر ال ــذي
ت ـب ـلــور ع ـبــر طـ ـ ْـرح اس ــم م ـنــافــس كـبـيــر،
هــو الـنــائــب األول لــرئـيــس الجمهورية
بناء على ما ّ
إسحاق جهانغيريً .
تقدم،
يمكن ّ الـقــول إن االنـتـخــابــات الرئاسية
ال تبشر بحسم مبكر ،مثل االنتخابات
الـبــرملــانـيــة ،ولــن تنتهي قبل اللحظات
األخيرة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقــول ال ـبــاحــث الـسـيــاســي
ـرزة ،فــي حــديــث إلــى
امل ـحــافــظ ،مـيـثــم بـ ـ ّ
ُ
«األخبار» ،إنه ال ّ يتوقع منافسة تذكر
ّ
م ــن ِق ـ َـب ــل ّ
أي م ــرش ــح إص ــاح ــي« ،ألن
ّ
الـ ـش ــارع اإليـ ــرانـ ــي الـ ـي ــوم يـ ـق ــدم الـثـقــة
للمحافظني ،من خالل املواقف واآلراء،
وقــد أثـبــت ذلــك فــي صـنــاديــق االقـتــراع
خالل االنتخابات النيابية» .وبحسب
ّ
ب ـ ــرزة ،ف ــإن «م ــا ي ـع ــزز ه ــذه ال ـث ـقــة هو
ّ
وجــود خطة ثابتة وشاملة للنهوض
باالقتصاد اإليراني ،من خالل الحلول
ّ
ال ـبــدي ـلــة م ـثــل الـ ـخ ــط ال ـح ــري ــري ال ــذي
ّ ّ
تعمل عليه الصني وخط سكة الحديد
ش ـم ــال ج ـن ــوب م ــع ال ـه ـن ــد ،وامل ـيــزان ـيــة
الــداخـلـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي وص ـلــت إلــى
ح ـ ـ ّـد ال ـص ـف ــر فـ ــي املـ ـئ ــة اعـ ـتـ ـم ــادًا عـلــى
الـ ـنـ ـف ــط ،واالت ـ ـ ـكـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ـص ـن ــاع ــات
البديلة والتبادالت التجارية الثنائية
ال ـت ــي تـشـهــد ن ـم ـوًا س ــري ـع ــا ،م ــن خــال
التسهيالت التي ّ
تقدمها إيــران ملعظم
ال ـ ـ ـ ـ ــدول» .ويـ ــؤكـ ــد ب ـ ـ ــرزة أن «ال ـش ـع ــب
ّ
مجددًا ّ
بأي طروحات
اإليراني لن يثق
أمـيــركـيــة» ،معتبرًا أن «الـتـجــارب على
مــدى  40عــامــا مــع اإلدارات األميركية
امل ـت ـعــاق ـبــة أث ـب ـتــت أن جـمـيـعـهــا ف ــروع
لألصل ذاته».
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العالم

العالم

الحدث
ّ
شكلت حادثة قــارا شمالي العراق ،والتي راح ّ
ضحيتها 13
َ
بوجه واشنطن و»حلف
تركيًا ،مناسبة لتصعيدأنقرة خطابها ّ
شمال األطلسي» .فالواقعة التي يستغلها الرئيس التركي،
رجب طيب إردوغان ،أحسن استغالل عشية اجتماع «الناتو»،
بذريعة أن «حزب ّ
العمال الكردستاني»  -كما يزعم  -يقف
ّ
الغربيين أمام خيار من
مناسبة لوضع حلفائه
وراءها ّ ،تبدو ِ
اثنين :إما أن تكونوا معنا ،أو مع «اإلرهابيين»

استدعت الخارجية
التركية السفير
األميركي ديفيد
ساترفيلد احتجاجًا على
موقف بالده

ّ
ُ
ّ
الحرب على «الكردستاني» تسعر التوتر

ُ
التي تعتبر إرهابية ،فنحن ندين هذا
ّ
بأشد العبارات املمكنة» .والقى
العمل
ً
املــوقــف األم ـيــركــي ص ــدى فــي وســائــل
اإلعـ ـ ــام ال ـتــرك ـيــة امل ـق ـ ّـرب ــة ِمـ ــن «ح ــزب
ال ـعــدالــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،إذ س ــارع ــت إلــى
َ
املستخدمة فــي البيان،
انـتـقــاد اللغة
ف ـي ـمــا اس ـت ــدع ــت ال ـخ ــارج ـي ــة الـتــركـيــة
الـسـفـيــر األم ـيــركــي ف ــي أن ـق ــرة ،ديـفـيــد
س ــات ــرف ـي ـل ــد ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى مــوقــف
ب ــاده م ــن الـقـضـيــة .واع ـت ـبــر الــرئـيــس
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أن «ت ـص ــري ـح ــات
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــؤس ـفــة .تـ ّقــولــون
إنكم ال تدعمون اإلرهابيني ،لكنكم في
الواقع تقفون إلى جانبهم».
تصريحات إردوغان الرافضة للموقف
ُّ
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،تـ ـعـ ـك ــس حـ ـج ــم الـ ـت ــوت ــر
ّ َ
َ
األطلسيتني
املتصاعد بني الحليفتني
فوز جو بايدن ،الذي دعته أنقرة
منذ ً
ّ
صــراحــة إلــى التخلي عــن دعــم إدارت ــه
ل ــأك ــراد ف ــي ش ـمــال س ــوري ــا ،ملناقشة
قضية صواريخ «إس »400-الروسية.
ّ
متوجهًا إلى واشنطن:
وقال إردوغان،
«ال يمكنكم أن تكونوا مع اإلرهابيني.
إذا مــا أردت ــم أن تـكـ ّـونــوا طــرفــا ،فقفوا
إل ــى جــان ـب ـنــا .إذا ك ــن ــا م ـ ّعــا ف ــي حلف
ّ
شمالي األطلسي ،وإذا كنا سنواصل

أنقرة لواشنطن:
أوقفوا دعم اإلرهابيين
ُّ
فـ ــي خـ ـض ـ ّـم ال ـ ـتـ ــوتـ ــر املـ ـتـ ـص ــاع ــد بــن
ّ
ّ
أنـقــرة وواشـنـطــن ،على خلفية قضية
«إس »400-ال ـتــي س ـت ـكــون ف ــي صلب
م ـ ـحـ ــاور اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء دف ـ ـ ــاع دول
«ح ـلــف ش ـمــالـ ّـي األط ـل ـســي» األس ـبــوع
املـقـبــل ،ج ــاءت عملية ق ــارا لـتــزيــد من
ح ــال ــة الـ ـص ــدع ب ــن الـ ـج ــان ـ َـب ــن .وف ــي
َ
َ
املاضيني في
اليومني
ضــوء تـطـ ُّـورات
شمال الـعــراق ،وجــد الرئيس ً التركي،
رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان ،فــرصــة إلحـيــاء
إحــدى أبــرز نقاط الخالف العالقة مع
األم ـي ــرك ـي ــن ،ب ـعــد ات ـه ــام ــه واش ـن ـطــن
ب ــدع ــم «اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن» ال ــذي ــن أق ــدمَ ــوا
عـلــى تـصـفـيــة األت ـ ــراك ال ـ ـ  .13وت ــراف ــق

املتحدة
هجوم إردوغان على
الواليات َّ
َ
م ــع اح ـت ـج ــاج دب ـلــومــاســي ت ـم ــث ــل في
استدعاء السفير األميركي فــي أنقرة
إلى وزارة الخارجية التركية املستاءة
م ــن ّ
رد ال ـف ـعــل األم ـي ــرك ــي ع ـلــى مقتل
الرعايا األتراك.
وفـ ــي ب ـيــان ـهــا أول م ــن أم ـ ــس ،أعـلـنــت
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة أن ـهــا
«ت ــأس ــف ملـقـتــل رع ــاي ــا أت ـ ـ ــراك» ،لكنها
أشارت إلى أنها تنتظر تأكيدًا إضافيًا
ح ـ ــول م ــا أع ـل ـن ـت ــه أنـ ـق ــرة ع ــن ظ ــروف
َّ
مقتلهم .وقــالــت« :إذا ُتــأكــدت التقارير
بـ ــأن م ــدن ـي ــن أتـ ــراكـ ــا ق ـت ـل ــوا ع ـل ــى يــد
ّ
ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،املنظمة

ّاتهمت تركيا «حزب ّ
العمال الكردستاني» بالوقوف وراء مقتل األتراك الـ  13في جبال قارا (أ ف ب)

ّ
التصرف بإخالص
وحدتنا ،فعليكم
ت ـج ــاه ـن ــا» .وات ـه ـم ــت ت ــرك ـي ــا ،أول من
أمــس« ،العمال الكردستاني» ،بإعدام
ّ 13
تركيًا ،معظمهم من الجنود وقوات
األم ـ ـ ـ ــن ،كـ ـ ــان ي ـح ـت ـج ــزه ــم فـ ــي ش ـم ــال
العراق منذ سنوات .وذكر وزير الدفاع
الـ ـت ــرك ــي ،خ ـل ــوص ــي أق ـ ـ ــار ،أن ج ـن ــودًا
أتــراكــا َع ـثــروا عـلــى  13جـثــة فــي كهف
تـ ّـمــت السيطرة عليه فــي منطقة قــارا
ّ
فــي شـمــال ال ـعــراق ،حيث تـشــن أنـقــرة،
م ـنــذ األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،ع ـم ـلـ ّـيــة ضــدّ
«الـكــردسـتــانــي» ال ــذي أق ـ ّـر ،مــن جهته،
بمقتل مـجـمــوعــة سـجـنــاء ،لـكـنــه ُ نفى
ّ
متحدثًا عــن أنهم قتلوا
رواي ــة أنـقــرة،
بضربات جــويــة تركية .مــن هـنــا ،رأى
إردوغـ ـ ــان أن ــه «ل ـيــس بــإم ـكــان ّ
أي بـلـ ٍـد
أو ش ـخــص أو ك ـي ــان ط ــرح ت ـس ــاؤالت
بـعــد ال ـيــوم عــن الـعـمـلـيــات العسكرية
لتركيا (في العراق) بعد مجزرة قارا»،
مـضـيـفــا« :ل ــن يــأمــن اإلره ــاب ـي ــون بعد
الـيــوم فــي ّ
أي مـكــان ،ال فــي قنديل وال
في سنجار».
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،ق ــام ــت ق ـ ـ ّـوات األم ــن
التركية بحملة توقيفات في األوساط
امل ــوالـ ـي ــة لـ ــأكـ ــراد فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،حـيــث
ُ
اعتقل املئات .وتضاعف الضغط على
«حزب الشعوب الديموقراطي» الداعم
لألكراد ،والذي تعتبره أنقرة الواجهة
الـسـيــاسـيــة لــ»الـعـمــال الـكــردسـتــانــي»،
إذ أعـلـنــت الــداخـلـيــة الـتــركـيــة توقيف
 718ش ـخ ـص ــا ،ب ـي ـن ـهــم قـ ـي ــادي ــون فــي
«الشعوب الديموقراطي» ،لـ»االشتباه
فـ ـ ـ ــي ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط ـ ـ ـهـ ـ ــم بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
الكردستاني» .وقالت «الداخلية» إنه
تـ ـ ّـم «ض ـب ــط عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األس ـل ـحــة
وال ــوث ــائ ــق وامل ـ ــواد الــرقـمـيــة الـخــاصــة
ّ
باملنظمة ً(اإلرهابية) خالل مداهمات»،
م ــوضـ ـح ــة أن ال ـع ـم ـل ـي ــات ش ـم ـلــت 40
ّ
مستمرة.
مدينة في البالد وال تزال
(األخبار)

ّ
طموحات بحدود «الفضاء» :إردوغان يتحضر لمئوية الجمهورية
تقرير

بعدما رمى ،أخيرًا ،بورقة
تعديل الدستور لتطويق
خصومه في الداخل،
استعدادًا لالنتخابات
الرئاسية المرتقبة في
غضون ثالث سنوات،
ّ
يستمر الرئيس التركي،
رجب طيب إردوغان ،في
االشتغال على تعزيز أوراق
ّ
قوته لضمان بقائه في
السلطة .وهو أطلق،
تحت هذا العنوان ،وعدًا
بالوصول إلى الفضاء
في الذكرى المئوية
إلعالن الجمهورية
التركية في .2023
ٌ
وعد ال يزال تحقيقه
غير ممكن من الناحية
التقنية ،فيما يبدو واضحًا
انطواؤه على أبعاد
سياسية وأيديولوجية،
تدور جميعها في فلك
«العثمانية الجديدة»

محمد نور الدين
أط ـلــق الــرئـيــس ال ـتــركــي ،رج ــب طيب
إردوغـ ـ ـ ــان ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وع ـدًا
ب ـ ــأن ت ـص ـب ــح ب ـ ـ ــاده فـ ــي ع ـ ــام 2023
ع ـلــى ت ــواص ــل م ــع ال ـق ـم ــر .وقـ ـ ــال ،في
مؤتمر «التعريف ببرنامج الفضاء
الــوطـنــي»« :إن شــاء الـلــه ،نــذهــب إلى
ال ـق ـم ــر .ه ــدف ـن ــا األه ـ ـ ـ ّـم ت ـح ـق ـيــق ّأول
تـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـفـ ـض ــاء فـ ــي ال ــذك ــرى
املـئــويــة إلع ــان الـجـمـهــوريــة» .وع ـ ّـدد
إردوغ ـ ـ ـ ــان عـ ـش ــرة أه ـ ـ ــداف ل ـبــرنــامــج
الـفـضــاء الـتــركــي الـجــديــد ،اب ـتـ ً
ـداء من
ّ
ً
إقامة محطة فضائية دائمة ،وصوال
إلــى إرس ــال رائ ــد أو رائ ــدة فـضــاء في
ٌ
شــر سـ ـن ــوات .وه ــو إع ــان
غ ـضــون ع ـ ً
أثـ ــار ده ـش ــة ف ــي األوسـ ـ ــاط املختلفة
ً
التي تساءلت عن توقيته ،فضال عن
جدوى إرسال مركبة أو صاروخ إلى
الفضاء ،ومــا إذا كانت تركيا تمتلك
ً
أصال اإلمكانات لذلك.
ويقول وزير الصناعة والتكنولوجيا
الـتــر ّكــي ،مصطفى ف ــاران ــك ،إن بــاده
ُ
ت ـحــضــر ل ـبــرنــامــج ف ـض ــاء م ـه ـ ّـم ،لكن
ّ
امل ـس ــأل ــة ال ت ـت ـعــلــق ب ــامل ــال وامل ـ ـ ــوارد
ال ـب ـشــريــة ف ـح ـســب ،ب ــل إن األه ـ ـ ّـم هو
ٍّ
وجــود تــن سياسي .وه ــذا ،بحسبه،
سـيـجـعــل م ــن تــرك ـيــا مـنـ ِـتـجــا ألش ـيــاء
قيمةّ ،
ّ
وقوة ّ
مهمة في مجال اقتصاد
ال ـ ّف ـضــاء .ويـضـيــف ف ــاران ــك أن ب ــاده
وق ـع ــت بــالـفـعــل عـلــى ثــاثــة اتـفــاقــات
في شأن التعاون في مجال الفضاء،
ٍّ
م ــع كـ ــل م ــن بــاك ـس ـتــان وآذربـ ـيـ ـج ــان.
وي ــوض ــح نــائــب رئ ـيــس قـســم الـعـلــوم
ال ـف ـض ــائ ـي ــة وال ـف ـل ـك ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
إسـطـنـبــول ،سـنــان ألـيــش ،مــن جهته،
جــوانــب مختلفة مــن ه ــذا املــوضــوع،
ُم ّ
بينًا أن تركيا تمتلك بنية تحتية
ف ـضــائ ـيــة غ ـيــر م ــرئ ـي ــة ،ح ـيــث تــوجــد

ّ
ّ
ّ
متفرقة
متنوعة ذات مهام
مؤسسات
ّ
باملعنى التكنولوجي ،فيما تتولى
ّ
املنسق
وكــالــة الـفـضــاء الـتــركـيــة دور
ب ــن ه ــذه امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ،وع ـلــى رأسـهــا
«مـ ـعـ ـه ــد أبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات
ال ـف ـض ــائ ـي ــة» ال ـ ــذي يـ ـق ــوم ب ــوظــائ ــف
ّ
جدية جدًا ،وكذلك األمر بالنسبة إلى
شركات مرتبطة برئاسة الصناعات
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة م ـ ـث ـ ــل «أس ـ ـي ـ ـل ـ ـس ـ ــان»
و«روكيتسان»َ .
وعمل هذه الشركات،
وف ــق أل ـي ــش ،لـيــس مــرتـبـطــا مـبــاشــرة
ِّ
بـعـلــم ال ـف ـضــاء ،ولـكـنــه يـشــكــل قــاعــدة
لـتـكـنــولــوجـيــات ال ـف ـض ــاء ،وال سيما
ّ
ما يتعلق بتقنيات الصواريخ التي
ستحمل املــركـبــات .وفــي هــذا املـجــال،

ّ
الصحية
تـكـفــي بـعــض االخ ـت ـب ــارات
والفيزيولوجية .لكن إذا كان الكالم
عـلــى بــرنــامــج فـضــائــي طــويــل األم ــد،
ّ
فعندها يتطلب العمل على برنامج
ّ
مكثف كما فــي دول أخ ــرى ،وامل ــرور
ب ـت ـج ــارب ف ــي املـ ـي ــاه ال ـث ـق ـي ـلــة ال ـتــي
ت ـحــاكــي الـبـنـيــة ال ـف ـضــائ ـيــة» .وي ــرى
املهندس الفضائي ،إيغيمني إيمري،
الـعــامــل فــي إح ــدى شــركــات الـفـضــاء
الخاصة في أملانيا ،بدوره ،أن هناك
م ـبــال ـغــة ف ــي الـ ـتـ ـف ــاؤل ف ــي إم ـكــان ـيــة
إرسال مركبة فضائية في عام 2023؛
ّ
فهناك متطلبات تكنولوجية كثيرة
ال تمتلكها تركيا في الوقت الراهن،
ل ـكــن يـمـكــن ل ـهــا أن تـمـتـلـكـهــا ،وه ــذا
يـحـتــاج إل ــى وق ــت .وتـشـيــر صحيفة
«يني غون» ،من جانبها ،إلى املوازنة
امل ـح ــدودة لــوكــالــة الـفـضــاء الـتــركـيــة،
وال ـت ــي ال ت ـت ـعـ ّـدى الـخـمـســة مــايــن
ّ
لـ ـي ــرة ت ــرك ـي ــة سـ ـن ــوي ــا ،أي أق ـ ـ ــل مــن
 800ألــف دوالر ،فــي حــن أن موازنة
رئاسة الشؤون الدينية تبلغ سنويًا
 23مليار لـيــرة تــركـيــة ،أي حــوالــى 3
مليارات ونصف مليار دوالر .وبهذه
املـ ــوازنـ ــة ال ـهــزي ـلــة ل ــوك ــال ــة ال ـف ـضــاء،
يمكن الـقـيــام بــاسـتـعــراض مسرحي
فقط.

وكالة
تبلغ موازنة
ّ
الفضاء التركية أقل من
 800ألف دوالر سنويًا
ثـ ّـمــة أعـمــال ّ
مهمة للغاية ،خصوصًا
ّ
على مستوى تكنولوجيا املحركات
وال ــوق ــود الـســائــل .ون ـظ ـرًا إل ــى تـطـ ّـور
عـ ـم ــل تـ ـل ــك املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ،فـ ــإنـ ــه ي ـم ـكــن
استخدامها في برنامج الفضاء.
وعـ ّـمــا إذا كانت هناك مــوازنــة كافية
ملثل هذه املشاريع ،يقول سنان أليش
إن «ال ـك ـل ـفــة ال شـ ـ ّـك ك ـب ـي ــرة .ووك ــال ــة
ّ
الفضاء اآلن ليست في وضع ُيمكنها
مـ ــن ت ــأم ــن ه ـ ــذه ال ـك ـل ـف ــة ب ـم ـف ــرده ــا.
وعندما نبدأ بتحصيل املــوارد التي
ُ ّ
ت ــوف ــره ــا ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة لـلــدولــة
وتلك الخاصة ،فسوف نحصل على
رقـ ــم ج ـ ّـي ــد .ون ـح ــن م ـن ــذ عـ ــام ،2000
ن ـق ــوم ب ــأع ـم ــال مـنـتـظـمــة ف ــي م ـجــال
تكنولوجيا الـفـضــاء .ونـظـرًا إلــى أن
ه ــذا غـيــر م ـعــروف ل ـلــرأي ال ـع ــام ،فــإن

التوقيت
ُ
قدم عليها (أ ف ب)
ال يخفي إردوغان األبعاد السياسية من كل المشاريع الكبيرة التي ي ِ

ُّ
تصورًا أننا سنذهب في خالل
هناك
عامني إلى القمر ،وهذا غير صحيح.
وعلى أســاس هــذه التراكمات ،هناك
وكالة جديدة للفضاء ّ
(تأسست عام
 .)2018وهذا شيء ّ
جيد ،لكن ال يمكن
ال ـقــول ،مـنــذ اآلن ،مــا إذا ك ــان عملها

ّ
سيكون نــاجـحــا ،لكن يتحتم علينا
ّ
دعمها ألنـهــا تـقــوم بــأعـمــال جــيــدة».
لكنه ّ
ينبه إلى أنه يجب عدم تضخيم
مسألة إرسال صاروخ إلى القمر كما
إرس ــال رائ ــد فـضــاء؛ «فحتى اآلن ،ال
يــوجــد لــديـنــا بــرنــامــج ف ـضــاء نــديــره

ب ـش ـكــل م ـن ـت ـظــم .ن ـح ــن ن ـت ـح ـ ّـدث عــن
برنامج تجري فيه باستمرار تجارب
ع ـل ـم ـيــة .ل ـ ــذا ،س ـي ـكــون إرسـ ـ ــال ّ
رواد
ّ
فضاء مسألة رمزية ليس إل ،حيث
ال يحتاج َمــن سـيـ َ
ـرســل إلــى الفضاء
لــوقــت قـصـيــر إل ــى تــدري ـبــات كـبـيــرة.

ال ي ـم ـك ــن ت ـ ـنـ ــاول ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة مــن
جوانبها العلمية وحسب؛ فإردوغان
ال ي ـخ ـف ــي األب ـ ـع ـ ــاد ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
ّ
كـ ــل امل ـش ــاري ــع ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ُي ـق ـ ِـدم
ّ
عليها ،أو على األقل يربطها بأبعاد
أيديولوجية ،كأن يطلق على معظم
امل ـشــاريــع ال ـك ـبــرى أس ـم ــاء عثمانية
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «الـ ـعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة» ال ـ ــذي ي ـس ـعــى إل ـي ــه مـنــذ
عـ ّـدة سـنــوات .فــاإلعــان عن «الذهاب

إلــى القمر» عــام  2023جــاء بعد أيام
قليلة مــن وصــول املسبار اإلمــاراتــي
إلــى املــريــخ .وهــو أمــر لــم يثر ارتياح
إردوغ ـ ــان فــي س ـيــاق تـنــافـســه املــريــر
مع اإلمارات والسعودية ومصر على
الـنـفــوذ فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشـ ــرقـ ــي املـ ـت ــوس ــط .فـ ـك ــان اإلع ـ ـ َـان
تأكيدًا لحضور تركيا السياسي قبل
العلمي.
وتــأتــي الـخـطــوة ،أي ـضــا ،فــي مسعى
إل ـ ــى ح ـ ــرف األن ـ ـظـ ــار عـ ــن امل ـش ـك ــات
الــداخـلـيــة االقـتـصــاديــة الـتــي تعاني
م ـن ـهــا ت ــرك ـي ــا ،ت ـم ــام ــا م ـث ـل ـمــا كــانــت
إثـ ـ ــارة ال ـح ــدي ــث ع ــن إعـ ـ ــداد دس ـتــور
جــديــد .وفــي اسـتـطــاع آلراء العديد
مـ ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ق ـ ــام ـ ــت بـ ـ ــه وكـ ــالـ ــة
«عنقاء» التركية ،استهجن البعض
هــذه الـخـطــوة ،فــي وقــت ال يستطيع
فـيــه امل ــواط ــن تــأمــن مـعـيـشـتــه .وقــال
ّ
أحدهم متهكمًا(« :إننا) ال نستطيع
الــذهــاب إل ــى الـســوبــرمــاركــت ،فكيف
سنذهب إلــى الـفـضــاء؟» ،فيما أشــار
آخــر إلــى «(أن ـنــا) لــم نستطع توزيع
كـ ّـمــامــات لـلـمــواطـنــن ،فـكـيــف نذهب
إل ــى ال ـف ـض ــاء؟» .وق ــال آخ ــر« :نــذهــب
إل ــى ال ـف ـضــاء فـيـمــا ال ـب ـطــالــة ت ـقــارب
الـ ـ ـ ـ  .»%30كـ ــذلـ ــك ،ي ــري ــد إردوغـ ـ ـ ــان
استكمال هيبته الداخلية من خالل
إطـ ــاق م ـشــاريــع ضـخـمــة م ـثــل قـنــاة
إسطنبول ومطار إسطنبول الجديد
ّ
والـجـســور املعلقة اسـتـعــدادًا ملعركة
الرئاسة عام  .2023ويضاف إلى ما
ت ـقـ ّـدم ،تـعــزيــز هيبته الـخــارجـيــة في
الـسـعــي الحثيث إل ــى تـعــزيــز صــورة
بالده في العالم ،والتي ِّ
تتوج سلسلة
ُّ
من التدخالت العسكرية الواسعة في
ليبيا وسوريا والـعــراق وآذربيجان
ّ
عملية
وفي شرق املتوسط ،وآخرها
جبال قارا في شمال العراق.
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ليبيا

َ
للحكومة المنتخبة،
في خطوة تستبق تسليم السلطة
ّ
غادر فائز السراج باتجاه بريطانيا ،من دون أن تتضح نياته
المستقبلية .يأتي ذلك فيما ّ
يتمسك عقيلة صالح وخليفة
َ
حفتر بالبقاء في ليبيا ،كشريكين في النظام الجديد.

نقل السلطة:
ترتيبات ّ
ّ
يتخلى
اج
السر
ّ
عن مهامه
عشية وصول رئيس «املجلس الرئاسي»
ال ـل ـي ـبــي ،مـحـمــد امل ـن ّـف ــي ،إلـ ــى الـعــاصـمــة
طــراب ـلــس الـ ـي ــوم ،ف ــض ــل رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
املنتهية والي ـتــه ،فــائــز ال ـس ــراج ،مـغــادرة
ّ
ال ـ ـبـ ــاد ،م ـك ــل ـف ــا ن ــائ ـب ــه أحـ ـم ــد مـعـيـتـيــق
بــأداء وظيفته ،في مخاطبة رسمية هي
األولى من نوعها ،على رغم ّ
تعدد رحالت
السراج ،خاصة إلى بريطانيا التي يبدو
أن ـه ــا وج ـه ـتــه لــاس ـت ـقــرار ح ـيــث يمتلك
ً
مـنــزال تقيم فيه عائلته .واخ ـتــار رئيس
حكومة «الوفاق الوطني» أن يغادر بعد
أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع عـلــى اخ ـت ـيــار السلطة
ّ
االن ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي س ـت ـت ـســلــم
ّ
مهماتها بداية الشهر املقبل ّعلى أقصى
تـ ـق ــدي ــر ،ف ـي ـم ــا يـ ـس ــود ال ـ ـتـ ــرقـ ــب تــأل ـيــف
الحكومة املقبلة واللقاءات التي يعقدها
ّ
الرئيس املكلف ،عبد الحميد دبيبة .لكن
الـ ـس ــراج ل ــم ي ــوض ــح مـ ــدى ح ــرص ــه على
تسليم السلطة فــي حــال اختيار النظام
الجديد اتخاذ طرابلس ّ
مقرًا للحكم.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،وص ــل إل ــى طرابلس
وف ــد م ـصــري مـ ـج ـ ّـددًا ،ب ـعــد أســاب ـيــع من
زي ــارة وفــد ســابــق ،اسـتـعــدادًا الستئناف
عمل السفارة املصرية في العاصمة ،في
مــا يستهدف الحفاظ على الـخــرق الــذي
نجحت القاهرة في تحقيقه مع «الوفاق»
خـ ــال األشـ ـه ــر امل ــا ّضـ ـي ــة ،وب ـم ــا يـضـمــن
وج ــودًا مصريًا مــؤث ـرًا داخ ــل العاصمة،
مقابل الــدور التركي الــذي يشهد تزايدًا
ّ
م ــط ــردًا .كـمــا تــريــد مـصــر االس ـت ـفــادة من
فرص إعادة اإلعمار في طرابلس ،خاصة
أن هذا امللف تحضر فيه تركيا بقوة .ومن
ُّ
هنا ،اتـفــق على تسهيالت لنقل العمالة
املصرية ،واالستفادة من الشركات التي
َّ
نفذت مشروعات سابقة في البالد ،علمًا
بــأن فتح التأشيرات والسماح بانتظام
ّ
ال ــرح ــات ال ـجــويــة وف ـتــح ال ـح ــدود كــلـهــا
وقت ال أكثر.
باتت مسألة ّ
وب ـي ـن ـمــا ُي ـت ــوق ــع أن ت ـك ــون ال ـق ــاه ــرة من
أوائل العواصم التي سيزورها َمسؤولو
النظام الجديد في السلطة املنتخبة عبر
«ملتقى الحوار السياسي» ،ثمة ضغوط
م ـصــريــة م ـت ــزاي ــدة الت ـخ ــاذ تـلــك السلطة
ّ
مقر الحكم فــي ســرت ال طرابلس ،خوفًا
مــن ضـغــوط الحـقــة يـكــون لـهــا تــأثـيــر في
الـ ـ ـق ـ ــرارات ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم ُي ـح ـســم حتى

اآلن .كذلك ،يدفع رئيس البرملان الليبي
املنعقد في طبرق ،عقيلة صالح ،في هذا
االت ـجــاه ،وســط مـحــاوالت مضنية لعقد
جلسة للبرملان بكامل تشكيله في سرت
ك ــي يـمـنــح الـثـقــة لـلـحـكــومــة بـعــد انـتـهــاء
األسابيع الثالثة ّ
املقررة لتأليفها ،وهي
الجلسة التي ّ
تحدث عنها صالح أمس،
داعيًا النواب إلى االستعداد ،مع استمرار
بـعـضـهــم ف ــي ط ـلــب م ــواق ــع أخ ـ ــرى لعقد
ُ
الجلسة .واملـ َّ
ـرجــح أن الجلسة لــن تعقد،

ّ
ّ
مهماته
َسلم السراج
لنائبه معيتيق في
مخاطبة رسمية هي
األولى من نوعها

ما سيدفع البعثة األممية إلى البحث عن
الثقة عبر «ملتقى الحوار» الذي انتخب
ً
الحكومة أصال.
ح ـت ــى اآلن ،ي ـب ــدي ص ــال ــح ،ال ـ ــذي خـســر
السباق على منصب رئيس «الرئاسي»،
مرونة مع السلطة الجديدة ،لكنه ّ
يشدد
َّ
املحدد ،وإجراء
على التزام املسار الزمني
االنتخابات في موعدها يــوم  24كانون
ديسمبر املقبل لتسليم السلطة
األول/
َ
لنظام منتخب .وفي ما يعكس رغبة في
فتح صفحة جديدة مع الجميع ،اجتمع
صالح ،في جلسة البرملان التشاورية في
طبرق ،مع حلفائه داخــل املجلس ،حيث
ّ
تم التراجع عن إسقاط عضوية  36نائبًا.
ويطمح صالح إلــى أن يكون شريكًا في
املرحلة االنتقالية ّعبر رئاسته البرملان،
وه ــي ش ــراك ــة ُي ـتــوقــع أن يـتـقــاسـمـهــا مع
اللواء املتقاعد خليفة حفتر ،وال سيما أن
كليهما يرفض التفريط بالسلطة التي
بني يديه.
(األخبار)

تدفع القاهرة إلى اتخاذ سرت مقرًا للحكم الجديد بعيدًا من سيطرة الميليشات في طرابلس (أ ف ب)
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اإلعالنات

العالم
◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

◄ مطلوب ►

◄ شكر على تعزية ►

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
إعـ ــادة إجـ ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لصفقة
تقديم مــادة غــاز الكلورين لتعقيم املياه
ل ــزوم مـحـطــات ضــخ امل ـيــاه فــي املــؤسـســة،
وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص املــوضــوع
لهذه الغاية.
وقــد ّ
تحدد موعد إعــادة إجــراء املناقصة
الساعة الثالثة والنصف من يوم الثالثاء
الواقع في /9آذار.2021/
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ــن دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص بــامل ـنــاق ـصــة م ــن قـلــم
املــؤسـســة فــي مبنى املــؤسـســة الرئيسي،
ض ـمــن ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وذلـ ــك ب ـعــد دفــع
الرسوم املتوجبة.
آخـ ـ ــر م ــوع ــد لـ ـقـ ـب ــول طـ ـلـ ـب ــات االش ـ ـتـ ــراك
باملناقصة الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق موعد إجراء املناقصة.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر
التكليف 40

A Lebanese company dealing
in oils and other foodstuffs
needs a factory manager with
a bachelor’s degree in electromechanical engineering. Min. 3
years experience.
Send CV email:
recruitnow333@gmail.com

مصر

مشاريع «األمر المباشر» تابع:
شبهات فساد حول «حدائق العاصمة»
مشروع
تحوم شبهات فساد حول
ٍ
لتطوير مدينة حدائق العاصمة،
أطراف العاصمة اإلدارية
الواقعة على ُ
الجديدة ،بعدما أسند المشروع باألمر
ّ
المطور العقاري هشام
المباشر إلى
طلعت مصطفى ،المدان في حكم
نهائي بالتحريض على قتل الفنانة
اللبنانية سوزان تميم ،وكان قد حصل
على عفو رئاسي ألسباب ّ
صحية
القاهرة ــ األخبار
ب ـع ــدم ــا اشـ ـت ــرت ش ــرك ـت ــه م ـســاحــات
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ــي ب ــاألسـ ـع ــار
الرسمية الهادفة إلــى دفــع الشركات
نـ ـح ــو االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فـ ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة وامل ـ ـشـ ــروعـ ــات
الـ ـت ــي ي ـب ـن ـي ـهــا ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،عـ ـ ــاد رج ــل
األع ـ ـمـ ــال هـ ـش ــام ط ـل ـع ــت م ـص ـط ـفــى،
املــدان بالتحريض على قتل الفنانة
اللبنانية سوزان تميم ،إلى األضواء،

ُ
أسند المشروع باألمر
المباشر إلى المدان في
قضية الفنانة سوزان تميم
ل ـت ـحــوم ح ــول ــه ش ـب ـهــات ف ـس ــاد على
خـلـفـيــة تــوقـيـعــه ع ـق ـدًا م ــع الـحـكــومــة
لـشــراء خمسة آالف ف ــدان فــي مدينة
حدائق العاصمة الواقعة على أطراف
العاصمة اإلداري ــة .ففي تلك املدينة،
جزء
إضافة ّإلى مدينة بدر ،سيسكن ّ
من املوظفني الحكوميني ،بعد تعذر
إقامة مساكن لهم في العاصمة التي
يصل فيها سعر املـتــر إلــى أكـثــر من

ُ
بجانب  %21من أراضي حدائق العاصمة فرض على هشام طلعت مصطفى شراء  500فدان في العاصمة اإلدارية (من الويب)

ّ
ألــف دوالر مقارنة بأقل من النصف
خــارجـهــا ،خــاصــة أن الــدولــة َ
قصرت
اإلقامة في هذه املنطقة على طبقات
ّ
محددة.
هـكــذا ،فـجــأة ،أعلنت وزارة اإلسـكــان
توقيع عقد مع الشركة التي يمتلكها
هشام طلعت ،لبيع  %21من أراضي
املدينة التي صــدر قــرار من الرئيس
عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي قـ ـب ــل م ـ ـ ّـدة
بإنشائها بتكلفة استثمارية تصل
إلى  500مليار جنيه .وبلغ إجمالي
مــا حصلت عليه الشركة  21مليون
م ـت ــر مـ ـ ّ
ـربـ ــع ،س ـي ـج ــري ال ـب ـن ــاء عـلــى
ُ
َّ
ن ـص ـف ـهــا ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص ــص ال ـن ـصــف

ُ َ
اآلخر للخدمات .وفي وقت لم تمنح
ِّ
فيه ّ
للمطورين العقاريني
أي فــرص
لبحث املشروع وجدواه ،قبل إسناده
مـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى هـ ـش ــام ط ـل ـعــت الـ ــذي
يسعى لــاسـتـفــادة مـنــه فــي توسيع
الخدمات التي ُي ّ
قدمها في مشروعه
الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــب مـ ـ ــن امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة،
«مدينتي» ،الذي سبق أن أنشأه ّإبان
ُ
حكم محمد حسني مـبــارك ،طرحت
تساؤالت عن التعاقد املفاجئ الذي
خرجت حوله بيانات مـحــدودة ،من
دون توضيح ما ّ
نص عليه االتفاق،
عـلـمــا أن امل ـت ــر ِب ـي ـ َـع ل ـل ـشــركــة بنحو
ُّ
تحمل
 70دوالرًا أمـيــركـيــا فـقــط ،مــع

ال ــدول ــة ك ـل ـفــة تــوص ـيــل امل ــراف ــق ومــا
ّ
يخص البنية التحتية.
ش ـب ـهــات ال ـف ـســاد مــرتـبـطــة بطبيعة
االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام ط ـل ـع ــت
و«اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــان» ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
الهندسية للقوات املسلحة» التي ال
َ
تـظـهــر فــي ال ـص ــورة م ـبــاشــرة لكنها
ّ
ت ـتــولــى تــوصـيــل امل ــراف ــق ،وتـتـعــامــل
مــع ال ــوزارة التي ستحصل بدورها
ع ـل ــى وح ـ ـ ــدات س ـك ـن ـيــة ومـ ــرافـ ــق فــي
املدينة من شركة رجل األعمال الذي
ّ
َيـتــوقــع تحقيق مـلـيــارات الجنيهات
ك ــأرب ــاح مـسـتـعـيـنــا ب ـشــركــات أخ ــرى
ل ـل ـع ـم ــل ،وه ـ ــو ب ــذل ــك يـ ـق ــوم ب ــال ــدور

ال ــذي ُيـفـتــرض أن يـكــون مــن ّ
مهمات
«اإلسـكــان» .وعلى رغــم الفساد الذي
شــاب تعاقده مــع الــدولــة خــال حكم
مـ ـب ــارك ،واألحـ ـك ــام الـق ـضــائ ـيــة الـتــي
أبطلت التعاقد ومــا شابه من خلل،
ث ـ ّـم تـســويــة امل ــوض ــوع وف ــق سياسة
األمـ ــر ال ــواق ــع ،ف ــإن االت ـف ــاق الـجــديــد
لن ُيطعن فيه أمام ّ
أي جهة قضائية
ب ـعــد ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة الـتــي
ّ
حصنت العقود املبرمة مع الحكومة،
ّ
بحجة «تشجيع املستثمرين وإزالــة
مخاوفهم بشأن مصير التعاقدات».
يـ ـق ــول مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة اإلسـ ـك ــان
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مــن
سي َّ
عائدات األرض ُ
وجه لإلنفاق على
م ـشــروعــات املــديـنــة خ ــال األســابـيــع
املقبلة« ،بعدما واجهت الوزارة عجزًا
ماليًا كبيرًا بسبب طول ّ
مدة السداد
املـقـتــرحــة ل ـلــوحــدات ال ـجــديــدة الـتــي
يـجــري بـنــاؤهــا ،والــرغـبــة فــي سرعة
اإلن ـ ـجـ ــاز الـ ـت ــي ط ـل ـب ـهــا ال ـس ـي ـس ــي».
وه ــذا هــو امل ـ ُبـ ِّـرر لالستعانة بهشام
طلعت ال ــذي ف ــرض عليه قبل أشهر
فـقــط ش ــراء  500ف ــدان فــي ُالعاصمة
اإلدارية للسبب نفسه ،وقد ق ّدر سعر
األرض بنحو  44مليار جنيه ليكون
أكبر مستثمر مصري في العاصمة
ّ
الـ ـج ــدي ــدة! وك ــل ـه ــا م ـب ــال ــغ سـيـجــري
تقسيطها خ ــال خمسة عـشــر عامًا
بـمــا يضمن لـلـشــركــة تحقيق أرب ــاح
كبيرة ،مع زيادة ّ
حصتها في السوق
ال ـع ـق ــاري ــة بـ ـص ــورة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة.
وخ ــال األشـهــر املــاضـيــة ،أنـفــق رجل
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،الـ ـ ـخ ـ ــارج ب ـع ـف ــو رئ ــاس ــي
ّ
صحية ،ماليني الجنيهات
ألسـبــاب
ع ـ ـلـ ــى االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــة،
داع ـمــا قــوائــم امل ـخــابــرات الـتــي فــازت
بــال ـغــال ـب ـيــة .وب ـي ـن ـمــا اق ـت ـصــر دوره
على اإلنـفــاق ،استطاع تزكية بعض
األسـ ـ ـم ـ ــاء ،وب ـي ـن ـهــا ش ـق ـي ـق ـتــه سـحــر
طلعت مصطفى التي ُج ّدد انتخابها.

تـ ـشـ ـك ــر الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـب ــة م ـ ــاي ـ ــا زي ـ ـعـ ــور
وأسرتها ّكل الذين ّ
قدموا التعزية
بوفاة الفيلسوف الدكتور
جورج زيناتي
ّ
د .إيــاد علي زيعور يشكر املعزين
ّ
باملرحوم املفكر الباحث
جورج زيناتي
فقيد املدرسة العربية في الفلسفة.
ّ
ّ
املحبني
مصطفى مغنية يشكر كل
الــذيــن قــامــوا بــالـتـعــزيــة بــاملــرحــوم
ّ
املفكر الباحث
جورج زيناتي
فـقـيــد حـلـقــة ب ـي ــروت ف ــي الفلسفة
والـتـحـلـيــل الـنـفـســي وع ـلــم النفس
العيادي.

ّ
األزمة الكاتالونية تتجدد :عودة «حركة االستقالل»
يـبــدو أن األزم ــة الكاتالونية ستعود
ّ
مجددًا إلى الواجهة ،بعد االنتخابات
ّ
ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـبــاد أول مــن أمــس،
وفـ ـ ـ ـ ـ ــازت فـ ـيـ ـه ــا األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ــداع ـ ـمـ ــة
النـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم عـ ـ ــن إسـ ـب ــانـ ـي ــا
باألغلبية املطلقة في البرملان املحلي،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـن ــذر ب ـت ـك ــرار سـيـنــاريــو
ع ـ ــام  .2017انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ٌ
ـات ك ـ ــان رئ ـيــس
الـ ــوزراء اإلس ـبــانــي ،ب ـيــدرو سانشيز،
راهـ ـ ــن ع ـل ـي ـهــا «لـ ـط ــرد اال ّن ـف ـصــال ـيــن
م ــن ال ـح ـك ــم» ،إذ دع ــم م ــرش ــح ال ـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي ،وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ال ـســابــق

انخفضت نسبة المشاركة
من  %79في انتخابات ،2017
إلى  %55في االنتخابات األخيرة
س ـل ـفــادور إي ــا ،ال ــراف ــض لــانـفـصــال،
ولـ ـكـ ـن ــه خـ ـس ــر ب ـ ـخـ ــاف الـ ـت ــوقـ ـع ـ ّـات.
وبــذلــك ،يـكــون سانشيز ،ال ــذي تدخل
ّ
شخصيًا في الحملة ،قد خسر رهانه
إلضـعــاف دع ــاة االنـفـصــال وإبـعــادهــم
عن السلطة.
وبـ ّـيـنــت الـنـتــائــج الــرسـمـيــة ،ال ـصــادرة
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن إيـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـص ـ ــد  %23م ــن
األصـ ــوات ،وح ــاز  33مـقـعـدًا مــن أصــل
 ،135في مقابل تعزيز األحزاب الداعمة

لالنفصال غالبيتها ،مــن  %47.5في
ان ـت ـخــاب ــات عـ ــام  2017إلـ ــى أك ـث ــر من
 %50ف ــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات .وحـصــل
حــزب «الـيـســار الـجـمـهــوري» عـلــى 33
مقعدًا ،فيما نــال حــزب «معًا من أجل
كاتالونيا» ،الذي ينتمي إليه الرئيس
السابق لإلقليم كارليس بوتشيمون،
 32م ـق ـع ـدًاّ .أم ــا ح ــزب «ال ـتــرش ـيــح من
أجل الوحدة الشعبية» ،فحصل على 9

مقاعد .وبذلك ،تكون األحزاب الداعمة
لالنفصال رفعت مقاعدها من  70في
االنـتـخــابــات املــاضـيــة ،إل ــى  74مقعدًا
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان الـ ـج ــدي ــد .وك ــان ــت ه ــذه
ّ
خضم املوجة
االنتخابات قد جرت في
الثانية لــوبــاء «ك ــورون ــا» ،األم ــر الــذي
ّ
حــتــم عـلــى الـسـلـطــات ف ــرض إج ــراءات
مراكز االقتراعّ .ويبدو أن
احترازية في ّ
املخاوف من تفشي الوباء أثــرت على

خسر رئيس الوزراء اإلسباني رهانه على «طرد االنفصاليين من الحكم» (أ ف ب)

نسبة املشاركة في هــذه االنتخابات؛
فبحسب وكــالــة «أسوشييتد بــرس»،
انخفضت ه ــذه النسبة مــن  %79في
ان ـت ـخــابــات ع ــام  ،2017إل ــى  %55في
العام الجاري.
وم ـ ـ ــن املـ ـحـ ـتـ ـم ــل أن ُتـ ـ ـ ّ
ـؤجـ ـ ــج ن ـت ــائ ــج
ّ
االنتخابات التوتر مع حكومة مدريد
ّ
ّ
مجددًا ،وذلك بالنظر إلى تمسك جميع
َ
األطــراف السياسيني بمواقفهم ،بمن

فيهم االنفصاليون الذين أعلنوا ،قبل
أرب ــع س ـن ــوات ،االس ـت ـقــال .وتـسـ ّـبـبــت
ه ــذه امل ـح ــاول ــة ،ال ـتــي أق ـ ّـره ــا الـبــرملــان
املحلي ،بأسوأ أزمة سياسية عرفتها
ال ـب ــاد ،فـيـمــا اقـتـيــد دعـ ــاة االنـفـصــال
إلـ ــى ال ـس ـج ــن ،ولـ ــم ت ـن ـتــه امل ــواج ـه ــات
ال ـق ـضــائ ـيــة م ــع ال ـس ـل ـط ــات امل ــرك ــزي ــة،
واملتواصلة منذ ثــاث سـنــوات ،حتى
اآلن .وعـلــى رغ ــم ذل ــك ،سـتـكــون ّ
مهمة
األحزاب الفائزة صعبة لجهة تشكيل
ّ
ائ ـ ـتـ ــاف حـ ــاكـ ــم ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظ ــل
ّ
االن ـق ـس ــام ــات الـعـمـيـقــة ال ـت ــي ت ـع ــززت
ويـعــدّ
فــي أعـقــاب محاولة االنـفـصــالُ .
ّ
مــرشــح «الـيـســار الـجـمـهــوري» ،بيري
أراغ ــون ـي ــس ( 38ع ــام ــا) ،األوفـ ــر حظًا
لرئاسة اإلقليم .ومن املحتمل أن ّ
يتم
تـشـكـيــل تـحــالــف بــن «االش ـتــراك ـيــن»
و»ال ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــار الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري» وحـ ـ ــزب
يرفضان
«بوديموس» ،لكن الحزبني
َ
هذه الفكرة على رغم كونهما حليفني
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان اإلسـ ـب ــان ــي ،ح ـي ــث دع ــم
«ال ـ ـي ـ ـسـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» ،قـ ـب ــل عـ ــام،
عودة سانشيز إلى السلطة .وفي هذا
الـصــدد ،نقلت وكــالــة «فــرانــس بــرس»
عــن الـبــاحـثــة فــي الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة،
بيرتا باربيت ،قولها إن «السيناريو
األكـ ـث ــر تــرج ـي ـحــا ه ــو ت ـحــالــف جــديــد
بني اليسار الجمهوري ومعًا من أجل
كاتالونيا».
(األخبار)

فرصة عمل للطالب
ّ
جامعيًا من أصدقاء «األخبار»،
إذا كنت طالبًا/طالبة
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد ،يهمنا ابالغك
بان إدارة التسويق في «األخبار» تبحث عن مندوبني/
مندوبات لبيع االشتراكات .
ملن ّ
يهمه األمر التواصل عبر البريد االلكتروني
hr@al-akhbar.com
أو االتصال على الهاتف 01/759500

مطلوب موظفني محاسبة
تحصيل جامعي فقط في شركة
العريبي للتجارة والصناعة
البقاع تعنايل
للمراجعة 08514111
03329602
shipping@araybyco.com

◄ خرج ولم يعد ►
ف ــي ت ــاري ــخ  ٢٠٢١/١/١٢تــركــت
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــة دوركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس اززي
مـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــة الـ ـغ ــانـ ـي ــة م ـن ــزل
مستخدمتها س.م ـخــول الـكــاءن
ف ــي بـعـبــدا ول ــم تـعــد ال ــرج ــاء من
ل ــدي ــه م ـع ـلــومــات االتـ ـص ــال على
الرقم التالي٨١٢٥١٨٢٥

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا

 -1دولة أوروبية –  -2عاصمة أوروبية – من األشجار –  -3من الحيوانات – إبن
الفرس – صوت الطفل إذا بكى –  -4نوتة موسيقية – دولة أفريقية –  -5مدينة
فرنسية – لقب تركي –  -6حفر البئر – ماركة حليب مجفف – ّ
فك العقدة – -7
تعاملك بالعمالت –  -8مـ ّ
ـاح بحري – يعطي املشروع املــال والربح –  -9نوتة
موسيقية – عائلة أعتى زعماء املافيا في الواليات املتحدة –  -10فاتح األندلس
من أشهر القادة العسكريني في التاريخ

عموديًا
 -1فقيه من أهل البصرة إشتهر بتفسير األحالم –  -2عائلة ضابط فرنسي راحل
أقر النظام في تشاد ُ
ّ
ودعيت العاصمة السابقة بإسمه – وكالة أنباء عربية – -3
ّ
علل األسباب لفعلته – قبائل من املغول اشتهروا بغزواتهم –  -4سقي النبات –
ُم ّ
حرر الهند –  -5جزيرة أوسترالية – َ
قلب اإلناء على رأسه –  -6ثار الهواء – عائلة
مؤسس الصليب األحمر –  -7حصن في أثينا القديمة فوق تلة صخرية – غلب
الخصم –  -8خاصتي – ضمير متصل – فاكهة إستوائية –  -9عاصفة بحرية –
ّ
قل ماء النبع – إقترب منه –  -10موظف يقوم بتوزيع الرسائل الى املرسل إليهم

أفقيا

حل الشبكة 3668

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.
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مشاهير 3669
1

 -1جبل الباروك –  -2يو – ين – حسام –  -3مندل – دس – لي –  -4سان – غر – ّبدل –  -5ب ب –
تايمز –  -6نتصادم –  -7نمرود – يلمع –  -8در – أيار – لو –  -9أبت – بهر –  -10عسل – املشط

عموديًا

8

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1جيمس بوند –  -2بوناب – مــراس –  -3دن – بر – بل –  -4أيل – وات –  -5لن – غاندي – -6
دريت – إبل – ّ -7
أحس – مصيرهم –  -8رس – ِبزال – رش –  -9والد – دمل –  -10كميل شمعون

9

2

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مـلــك انـكـلـيــزي ( )1649-1600اس ـت ـبـ ّـد ف ــي حـكـمــه تـحــت تــأثـيــر زوجـتــه
هنرييت الفرنسية وبعض وزرائــه فاندلعت الثورة بقيادة كرومويل.
أعدم وخلفه ابنه على العرش
 = 6+4+9+8+7شجر خالد ■  = 11+3+5+2مهبط املاء ■  = 4+1+10في
العود

حل الشبكة الماضية :توفيق المنجد

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1875وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقـ ــام الــراب ـحــة20 - 19 - 10 - 8 - 6 - 3 :
الرقم اإلضافي27 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 283,016,200ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة :شبكتان الجائزة اإلفرادية لكل شبكة141,508,200 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة117,930,960 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 91 :شبكة ق ـي ـمــة الـ ـج ــائ ــزة اإلف ـ ــرادي ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 1,295,945ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 117,930,960ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 3,310 :شبكات. ق ـي ـمــة الـ ـج ــائ ــزة اإلف ـ ــرادي ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 53,629ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 329,608,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 41,201 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 4,990,347,501 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1875
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح80398 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة :ورقتانقيمة الجائزة اإلفرادية 37,500,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0398 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.398 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .98
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1097
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة015 :
• يومية أربعة5297 :
• يومية خمسة76354 :
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ثقافة وناس

على الغالف

الثالثاء  16شباط  2021العدد 4272

مريد البرغوثي ...كاتـب الشتات الفلسطينيّ

ثقافة وناس

عاش «هنا» وقلبه «هناك» ...وشعره جسر العودة
محمد ناصر الدين
َ
ً
«االحـ ـت ــال ال ـطــويــل خ ـلــق مـنــا أج ـيــاال
ع ـل ـي ـهــا أن ت ـح ـ ّـب ال ـح ـب ـيــب امل ـج ـه ــول،
ال ـنــائــي ،الـعـسـيــر ،امل ـحــاط بــالـحــراســة،
وب ـ ــاألس ـ ــوار ،وبـ ـ ــالـ ـ ــرؤوس الـ ـن ــووي ــة،
وبــالــرعــب األم ـل ــس ،االح ـت ــال الـطــويــل
استطاع أن يحولنا من أبناء فلسطني
إلى أبناء فكرة فلسطني .إنني كشاعر
لــم أك ــن ُمـقـنـعــا أم ــام نـفـســي إال عندما

اك ـت ـش ـف ــت بـ ـهـ ـ ّت ــان املـ ـ ـج ـ ـ ّـرد واملـ ـطـ ـل ــق،
واك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــت دقـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـج ـ ـ ّـس ـ ــد وصـ ـ ــدق
ـواس الـ ـخـ ـم ــس ،ون ـع ـم ــة ح ـ ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّ
ـاس ــة
العني تحديدًا» .هــذا املشهد املشحون
مــن «رأي ــت رام الـلــه» الــذي يــروي قصة
ال ـع ــودة بـعــد س ـنــوات الـنـفــي الـطــويـلــة
إل ــى رام الـلــه فــي الـضـفــة الـ ّغــربـيــة عــام
 ،١٩٩٦يكاد يكون سيرة مكثفة للشاعر
الفلسطيني مريد البرغوثي ( 1944ـ ـ
 )2021املولود في دير غسانة قرب رام

الله قبل سنوات قليلة من النكبة.
ذاكـ ــرة الـطـفــل تـطـفــح بـلـكـنــات تختلف
ع ــن ل ـك ـنــة «الـ ـب ــراغـ ـث ــة» ال ــذي ــن ك ــان ــوا
يمألون القرية والجوار :أصوات غرباء
يطلبون الطعام أو سقف خيمة يقيهم
الشمس وامل ـطــر؛ لــم يكن ه ــؤالء سوى
ال ــاج ـئ ــن ال ــذي ــن ّ
دم ـ ـ ــرت ال ـع ـصــابــات
الصهيونية بيوتهم وقــراهــم ومدنهم
ال ـســاح ـل ـي ــة ع ـ ــام « .١٩٤٨كـ ـن ــت أس ــأل
والدي ملاذا نسميهم الجئني ،بينما هم

فلسطينيون مثلنا؟ إجابات بال نهاية
على أسئلة بال نهاية ّ
سببها ظهورهم
املفاجئ في قريتنا ،ولــم أعــرف معنى
كلمة الجئ إال عند سقوط دير غسانة
وكــل الـجــزء الـشــرقــي مــن فلسطني عام
 .»١٩٦٧عند سماع أخبار النكسة على
مقاعد الدراسة من «صوت العرب» في
القاهرة ،عرف مريد البرغوثي الشاب
أن ــه ل ــن «ي ـع ـبــر ال ـج ـســر» الـ ــذي يفصل
ما بني الضفة الغربية واألردن ثانية.

ّ
كانت بــذور الشعر قد بــدأت بالتشكل
ع ـن ــد زي ـ ــارة ف ـ ــدوى ط ــوق ــان لـلـعــائـلــة،
إذ أه ـ ـ ــدت ف ـ ـ ــدوى ل ـ ــأم الـ ـت ــي ُح ــرم ــت
مــن فــرصــة تعليمها بـسـبــب التقاليد
القروية البالية كتابها «رحلة جبلية،
رح ـل ــة ص ـع ـب ــة» .ل ــم ي ـكــن ل ــراف ــد الـلـغــة
عند مــريــد الـشــاب إال أن يلتقي برافد
ّ
األرض السليبة ،ليشكال عصب الشعر
والحساسية تجاه الكلمات« :ال يوجد
م ــا ي ــوض ــح ت ـل ــوي ــث ال ـل ـغ ــة أكـ ـث ــر مـمــا

السجن والمنافي

ّ
ّ
ساللة شعرية نادرة ونافرة أثث الفقدان بمعجم خافت
خليل صويلح

لكتابة سيرته ،وإذا بكتابه «رأيت رام
مقام آخــر ،فقد ذهب
الله» يضعه في
ٍ
إلى مسقط رأسه شاعرًا وعاد روائيًا.
ففي هذا الكتاب السيروي ،أعاد كتابة
ّ
األرض األولـ ـ ــى ،م ــن دون أن يتخلى
ع ــن ن ـبــرتــه ال ـش ـعــريــة ،وإن بـجــرعــات
مضبوطة .كـتــاب يعيد مــا هــو غائب
طـ ـ ــوال ث ــاث ــن ع ــام ــا م ــن امل ـن ـف ــى إل ــى
صاحبه بمرايا مختلفة ،وإن بزيارة
مــؤقـتــة ،زيـ ــارة الـغــريــب ال ال ـعــائــد ،أو
كما يقول« :يصاب املــرء بالغربة كما
ي ـص ــاب ب ــال ــرب ــو .وال عـ ــاج لــاث ـنــن.
ً
وال ـش ــاع ــر أس ـ ــوأ ح ـ ـ ــاال» .سيستعيد
ً
أوال ،ج ـســر ن ـهــر األردن ال ـ ــذي عـبــره
ن ـح ــو ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي صـ ــورتـ ــن ،األول ـ ــى
ّ
حني اجتازه للدراسة ،ولم يتمكن من
العودة ،بعد هزيمة حزيران واحتالل
ال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وال ـث ــان ـي ــة بــات ـجــاه
ـاس ملعنى اللجوء
الــداخــل .اخـتـبــار ق ـ ٍ
واالقـ ـت ــاع وامل ـن ـفــى وف ـكــاهــة ال ـع ــودة
املــؤقـتــة أو كـمــا يـقــول إدوارد سعيد:
ّ
التميز األساسي لكتاب «رأيت رام
«إن

الله» (جائزة نجيب محفوظ للرواية
ًّ
العربية) هو في كونه سجل للخسارة
في ذروة العودة ّ
ولم الشمل .سيحضر
املنفى ال ال ـع ــودة» .هــويــة ســرديــة عن
ّ
املنفي عن أرضه،
أوجــاع الفلسطيني
ذلــك الــذي «ال يقيم في األماكن وإنما
ي ـق ـيــم ف ــي األوق ـ ـ ـ ـ ــات» .بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
شـخــص مـثــل مـ ّـريــد الـبــرغــوثــي ،سكن
ً
 45مـ ـن ــزال ،وت ـنــقــل ب ــن ث ــاث قـ ــارات،
مـ ـ ــاذا ت ـع ـنــي ل ــه الـ ـ ـع ـ ــودة ،وه ـ ــو ي ــرى
جندي االحتالل ،بعد كل هذا الترحال
ال ـق ـســري؟ يـجـيــب« :ه ــذا ال ـج ـنــدي ذو
الـقـبـعــة لـيــس غــامـضــا عـلــى اإلطـ ــاق.
بندقيته هي تاريخه الشخصي .هي
ت ــاري ــخ غ ـ ّـرب ـت ــي .ب ـنــدق ـي ـتــه ه ــي ال ـتــي
أخ ــذت مــنــا أرض ال ـق ـص ـيــدة ،وتــركــت
لنا قصيدة األرض .في قبضته تراب.
وف ــي قـبـضـتـنــا سـ ـ ــراب» .الـ ـع ــودة إلــى
ّ
رام الله إذًا ،هــي تأكيد عملي لسجل
امل ـف ـقــوديــن :غ ـســان ك ـن ـفــانــي ،ونــاجــي
العلي ،وأسـمــاء مــن العائلة ،لكنه لن
يجد املذاق األصلي لتلك األيام ،وتاليًا

يــوضـحــه مصطلح الـضـفــة الـغــربـيــة...
ضـفــة م ــاذا ،وغــربـيــة بالنسبة إل ــى أي
ش ــرق؟ اإلشـ ــارة هـنــا إل ــى نـهــر األردن،
ن ـحــن ض ـفــة ال ـن ـهــر ال ض ـفــة فـلـسـطــن،
معركة اللغة تساوي معركة األرض...
تدمير األولى يعني تدمير الثانية».
ح ـمــل م ــري ــد ال ـبــرغــوثــي ه ــذا الــرفــض
ّللغة ّ
امللوثة إلــى الـقــاهــرة ،التي انتقل
إل ـي ـهــا ع ــام  ١٩٦٣ب ـعــد إق ــام ــة قـصـيــرة
ف ــي ع ـم ــان ل ــدراس ــة ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة

ّ
كل
أشعاره
ل
حم
المرارة التي ّ
تجرعها
الفلسطينيون من
النكبة حتى اتفاقيات
أوسلو والتطبيع

ش ـ ّـكـ ـل ــت مـ ـص ــر مـ ـح ـ ّـط ــة م ـ ـحـ ـ ّ
ـوريـ ــة مل ــري ــد
الـبــرغــوثــي ،ال ــذي ســافــر إليها سنة ،1963
من أجل االلتحاق بجامعة القاهرة ودراسة
األدب اإلن ـك ـل ـيــزي .ه ـن ــاك ،ال ـت ـقــى بــزوجـتــه
الكاتبة والناقدة املصرية رضــوى عاشور،
وهناك أيضًا واجــه السجن نتيجة مواقفه
امل ـعــارضــة ل ــزي ــارة الــرئ ـيــس امل ـص ــري أن ــور
الساداتّ االحتالل اإلسرائيلي سنة .1977
ل ــم ي ـت ــوقــف األم ـ ــر ع ـنــد ال ـس ـجــن فـحـســب،
إذ أم ــرت السلطات املـصـ ّ
ـريــة بترحيله عن
ال ـبــاد ألكـثــر مــن  17عــامــا .تـجــربــة طويلة
استحضرها البرغوثي فــي روايـتــه «رأيــت
رام الله» (جــائــزة «نجيب محفوظ لــآداب»
ً
ـ ـ ـ  ،)1997ق ــائ ــا« :اقـ ـت ــادون ــي إلـ ــى دائـ ــرة
الـجــوازات في مجمع التحرير ،ثم أعادوني
في املساء إلى البيت إلحضار حقيبة سفر
وثمن تذكرة الطائرة ،في الطريق إلى سجن
ترحيالت الخليفة ،كنت أنظر إلــى شــوارع
القاهرة نظرة أخيرة ،ماذا تحمل األيام لهذا
الطفل ذي الشهور الخامسة ،ولرضوى ولي
ّ
ولنا؟» .هكذا شكل خروجه من مصر ،بداية
ملنافي أخرى بني بودابست وبيروت قبل أن
ُيسمح له بالعودة إلى مصر سنة .1993
مناف أضيفت إلى منفاه ّ
األول ،أي منعه من
ٍ
العودة إلى بلده فلسطني ّ
جراء نكسة 1967
واحتالل إسرائيل للضفة الغربية ،حني كان
ّ
ال ي ــزال طالبًا فــي مـصــر .هـكــذا لــم يتمكن
من رؤية رام الله حتى سنة  ،1996أي بعد
حوالى ثالثة عقود من غيابه عنها.

انطفأ ،أول من أمس ،في ّ
عمان ،مريد
ال ـبــرغــوثــي ( ،)2021 -1944الـشــاعــر
الفلسطيني الذي طاملا نأى ّ
بنصه عن
الهتاف رغم ثقل مأساته الشخصية.
لم تكن فلسطني إذًا ،رافعته الشعرية
نـحــو امل ـن ـبــريــة ،إن ـمــا االش ـت ـغــال على
تطريز ما هو متروك جانبًا ،بالنسبة
إلــى أقــرانــه ،وتأثيث الفقدان بمعجم
خ ـ ــاف ـ ــت ،وال ـ ـن ـ ـظـ ــر إل ـ ـ ــى املـ ـلـ ـم ــوس ــات
بـســاقــن ـ ـ ـ كـمــا منحته الطبيعة ـ ـ ـ ال
ساق واحدة .لهذه األسباب أهمل عن
قـصــد «شـعــر الـكــاكــي امل ـس ـلــح» ،وراح
ّ
ي ـت ـنــزه ف ــي ال ـ ــدروب املـهـمـلــة اللـتـقــاط
الـ ـثـ ـم ــار الـ ـغ ــريـ ـب ــة ف ـ ــي حـ ـق ــل ال ـل ـغ ــة.
سيلتفت بــاك ـرًا إل ــى خ ـطــورة «الـلـغــة
ّ
امل ـع ــل ـب ــة» ع ـلــى ق ـص ـيــدتــه ،وض ـ ــرورة
ت ـش ــذي ـب ـه ــا مـ ــن األعـ ـ ـش ـ ــاب الـ ـ ـض ـ ـ ّـارة،
ّ
مهب ذائقة استثنائية
ووضعها في
ال تتالءم مع رغبة الحشود ،من دون
أن يعبأ بحجم الغنيمة.

وآداب ـه ــا ،ليلتقي عـلــى درج الجامعة
حـ ـي ــث كـ ـ ــان ي ـل ـق ــي ب ــال ـق ـص ــائ ــد ح ــول
فـلـسـطــن وال ـفــدائ ـيــن بـنـصـفــه اآلخ ــر،
ال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــدة واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
رضوى عاشور التي كتب لها
املصرية
َ
يومًا« :على نولها/في مساء البالد/
وفي بالها كل
تحاول رضوى نسيجًاٌ /
بهيج /وفــي بالها أمــة طــال فيها
ـون
لـ ٍ
ٍ
الـ ـح ــداد/...ت ــري ــد نـسـيـجــا ل ّـهــذا ال ـعــراء
الفسيح/وترسم سيفًا بكف املسيح/
وجـلـجـلــة مــن ع ـن ــاد» .ت ــزوج مــريــد من
رضــوى رغــم معارضة أهلها الشديدة
وك ـتــب« :ف ــي ظـهـيــرة ي ــوم  22يــولـيــو (
ت ـمــوز ) س ـنــة  1970أصـبـحـنــا عــا ُئـلــة،
ّ
وضـحـكـتـهــا ص ــارت بـيـتــي» .ل ـكــن نــذر
الجلجلة التي تنبأ بها الشاعر كانت
تلوح في األفق :لم تطل إقامة مريد في
القاهرة ،إذ أن مخابرات أنور السادات
بـعــد فـتـ ّـرة صـغـيــرة مــن اتـفــاقـيــة كامب
ديفيد لفقت للبرغوثي تهمة تعكير
األمــن القومي« :فــي الـقــاهــرة ،صبيحة
ذل ــك الـعـيــد الـتــاريـخــي الـكـئـيــب ،كــانــوا
ستة مــن املـخـبــريــن ،عندما سقط ذلك

ً
القماط الــذي ما زال مبلوال من أقمطة
تـمـيــم وخ ــرج ــت لـجـلـبــه ،رأي ـت ـهــم .قلت
ل ــرض ــوى ج ـ ــاؤوا» .سـبـعــة ع ـشــر عــامــا
مــن ال ـتــرحــال ،مــن ب ـغــداد فـبـيــروت إلــى
بــودابـســت الـتــي عـمــل فيها مستشارًا
فـ ــي م ـك ـت ــب م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ف ـتــرة
خـ ـصـ ـب ــة ب ــالـ ـكـ ـت ــاب ــة ال ـ ـت ـ ــي ي ـص ـف ـهــا
إدوارد س ـع ـيــد بــأن ـهــا «أرف ـ ــع أش ـكــال
ك ـتــابــة ال ـت ـجــربــة ال ــوج ــودي ــة لـلـشـتــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ن ـم ـت ـل ـك ـهــا اآلن» .إن ـهــا
فترة املنافي والفنادق ،حيث «الفندق
ي ـع ـط ـيــك ش ـي ـئــا م ــن ن ـك ـهــة ال ـخ ـل ــودات
املـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة» ،وحـ ـ ـي ـ ــث ي ـع ـط ـي ـن ــا م ــري ــد
البرغوثي تعريفًا فريدًا للشتات« :لم
أستطع تكوين مكتبة منزلية متصلة
أبـدًا» ،وفي الفندق حيث ال يكون املرء
ً
م ـســؤوال عــن الـنـبــاتــات ،تـفـ ّـرغ املصاب
«بــالــرحـيــل ال ـبــدوي» لــرعــايــة الكلمات.
مسيرة شعرية انطلقت من مجموعته
األول ـ ــى «ال ـط ــوف ــان وإع ـ ــادة الـتـكــويــن»
ً
( )1972وصوال إلى األخيرة «استي ِقظ
ك ــي تـ ــرى ال ـح ـل ــم» ( ،)2018وبـيـنـهـمــا
عـشــرة دواوي ــن ،منها «فلسطيني في
ال ـش ـم ــس» ( )1974و«طـ ـ ــال ال ـش ـتــات»
( ،)1987و«زهـ ـ ــر الـ ــرمـ ــان» ( )2000و
كتابا سيرة «ولــدت هناك ولــدت هنا»
( )2009و«رأي ــت رام الـلــه» ( .)1997لم
ت ـغــب فـلـسـطــن ي ــوم ــا ع ــن م ــري ــد ال ــذي
ّ
حمل أشعاره كل املــرارة التي ّ
تجرعها
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون م ـ ــن الـ ـنـ ـكـ ـب ــة ح ـتــى
اتفاقيات أوسـلــو والتطبيع الــذي بدأ
عام  ،١٩٩٣حني رأى أن األرض املحتلة
قد اتخذت اسمًا جديدًا وشعبًا جديدًا
ً
وهوية تنكر فلسطني جملة وتفصيال.
«أنــا أكبر من إسرائيل بأربع سنوات،
وامل ــؤك ــد أن ـن ــي س ــأم ــوت ق ـب ــل تـحــريــر
بالدي من االحتالل اإلسرائيلي .عمري
الذي عشت معظمه في املنافي تركني
ّ ً
محمال بغربة ال شفاء منها ،وذاكرة ال
ُ
يمكن أن يوقفها ش ــيء .عندما سمح
لي بــزيــارة فلسطني ،بعد ثالثني سنة
من العيش في أماكن اآلخرين ،لم أكن
بحاجة إلى معايشة أماكن املاضي ،بل
مــاضــي األمــاكــن» .رحــل الـعــاشــق الــذي
عاش «هناك» وقلبه «هنا» بني املنفى
والعودة ،لينام إلى جوار رضوى التي
ك ـتــب ع ـنــد رح ـي ـل ـهــا ،وف ــي إح ــال ــة إلــى
الجملة األخيرة من «ثالثية غرناطة»:
«اآلن ال وحشة في قبر رضوى».

فــي كـتــابــه الـشـعــري األول «الـطــوفــان
وإعــادة التكوين» ( ،)1972لم ينشغل
بـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ُيـ ـشـ ـغ ــل اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ل ـج ـهــة
الحماسة وقوة اليقني وآثار الهزيمة،
إذ كانت الساحة ّ
تعج بالشعراء العرب
املـكـ ّـرســن ،بــاإلضــافــة إلــى أول هبوب
مــوجــة «ش ـعــراء األرض املحتلة» .مع
ذل ــك ،حـجــز مـقـعـدًا مـشـ ّـعــا فــي واجـهــة
«دار الـ ـع ــودة» ال ـب ـيــروت ـيــة ،بـطــوفــان
مختلف ينطوي على رؤية ذاتية في
إع ــادة تكوين الـعــالــم ،بـتــأثـيــرات من
ريــح الثقافة العاملية ،هو الــذي درس
األدب اإلنكليزي في جامعة القاهرة.
لكن هذه االنتباهات الجانبية ملاهية
الشعر ،كما يــراه ،لم تنضج باكرًا ،إذ
صرف عشرات القصائد قبل أن يصل
إل ـ ــى م ـع ـج ـمــه الـ ـخ ــاص ف ــي م ـغــامــرة
م ـح ـم ــوم ــة ل ــرس ــم تـ ـض ــاري ــس أخـ ــرى
للقصيدة.
ّ
هـكــذا تشكلت لــديــه فلسطني أخ ــرى،
بـبــوصـلــة دق ـي ـقــة ،ه ــي رائ ـح ــة أوراق
ال ـب ــرت ـق ــال ال ال ــرائـ ـح ــة امل ـن ـب ـع ـثــة مــن

ّ
فوهة البندقية ،لقناعته بــأن النبرة
اإليقاعية العالية تــؤذي ّ
النص أكثر
مـمــا تغنيه ،غـيــر عــابــئ بــالـخـســارات
النقدية الـتــي كــانــت تــؤجــج نصوص
اآلخــريــن بنار الحماسة والتضامن.
ف ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا ،لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـص ـ ــل صـ ـ ـ ـ ــوت مـ ــريـ ــد
ال ـبــرغــوثــي ال ـشــاعــر إل ــى حـ ّـيــز ق ــراءة
واسـ ـ ـ ـ ـ ــع ،بـ ــامل ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ــع م ـج ــاي ـل ـي ــه
اإلي ـق ــاع ـي ــن ،وح ـت ــى م ــع اب ـن ــه تـمـيــم
ب ـم ـطـ ّـوالتــه امل ـ ـضـ ــادة ،ف ــال ــذه ــاب إلــى
عمل شاق
الشعر النقي يحتاج إلــى
ٍ

نأى ّ
بنصه عن
ثقل
الهتاف رغم
ّ
مأساته الشخصية

على عكس قصائد الحشود املتاحة
للذائقة الـجــاهــزة .لنقل بــأن صاحب
«ط ــال ال ـش ـتــات» لــم يستعمل وصفة
دائـ ـم ــة ف ــي م ـخ ـت ـبــره ال ـش ـع ــري ،إنـمــا
كــان يـطـ ّـور أدوات ــه على دفـعــات ،وفقًا
ملـشـيـئــة ال ـن ـ ّـص ن ـف ـســه ،واح ـت ـيــاجــات
كـيـمـيــاء ال ــداخ ــل ال ال ـخ ــارج ،وصـ ّـرف
الـ ـنـ ـظ ــر ن ـه ــائ ـي ــا عـ ــن مـ ـ ـ ــزاج امل ـت ـل ــق ــي
ّ
«التمرد على أشكال التعبير السائدة
امل ـق ــول ـب ــة ل ـي ــس خـ ـي ــارًا ل ـل ـش ــاع ــر ،بــل
هــو الطريق األوح ــد لجعل مــا نكتبه
مؤثرًا» يقول .لعل هذه النظرة الحادة
ف ــي ت ـشــريــح م ــراي ــا ال ـن ـ ّـص وان ــزوائ ــه
ّ
إل ـ ــى الـ ــظـ ــل ،وعـ ـ ــدم اس ـت ـث ـم ــار امل ـ ــزاج
التطريبي ال ـعــام ،هــي جــوهــر تجربة
ه ــذا ال ـشــاعــر ،رغ ــم م ــا تـنـطــوي عليه
ّ
ال ـس ـي ــرة ال ـح ـيــات ـيــة امل ـت ـشــظ ـيــة الـتــي
عاشها مــن أدوات تعبيرية تساعده
م ـ ــن دون جـ ـه ــد إض ـ ــاف ـ ــي عـ ـل ــى ردم
املسافة مــع املتلقي ،مخلصًا لساللة
شعرية ن ــادرة ونــافــرة تــؤكــد على أن
«وظيفة الشاعر أن ُيخرج املدهش من

ّ
العادي» .هكذا
املألوف ،واملباغت من
يــذهــب مـطـمـئـنــا إل ــى «مــوس ـي ـقــى بال
نحاس» ،نابذًا الزخرفة وكل ما يعيق
املياه العميقة كي تتسلل إلى السطح
ّ
بالتفاتة خاطفة« :كــأن الطيور التي
غ ـ ــادرت ،ه ـك ــذا ،لـيــل أق ـفــاص ـهــا ،كلما
خـبـطــت ف ــي ج ـهــات الـ ـه ــواء ،أب ـصــرت
حولها قفصًا باتساع» (زهر ّ
الرمان).
تـ ـت ــأرج ــح ت ـج ــرب ــة ص ــاح ــب «م ـن ـطــق
ال ـكــائ ـنــات» بــن مــرجـعـيــات مختلفة.
عدا نصوص الكثافة والتقطير التي
ت ـس ــم م ـ ـسـ ــاره الـ ـشـ ـع ــري ،ي ـل ـج ــأ إل ــى
الفكاهة واملسخرة والحكمة كنوع من
املجابهة مــع أسـبــاب الـقـســوةّ .
يعول
صــاحــب «اسـتـيـقــظ كــي ت ــرى الـحـلــم»
ع ـلــى إع ـ ــادة ك ـت ــاب ــة ال ـف ـق ــد أو كـتــابــة
الـخـســارة ،مــن دون أن ينزلق إلــى ما
ّ
ومكرر« .في الشعر يجب
هو مألوف
أن تبدو األشـيــاء وكأنها تقال ّ
للمرة
األولى» يقول.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،وجـ ـ ـ ــد م ــري ــد
ال ـبــرغــوثــي ف ــي ال ـس ــرد م ــاذًا مـتــأخـرًا
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ّ
قصة السجن والخروج من مصر ،كانت بالنسبة إلى مريد البرغوثي
إبعادًا عن زوجته رضوى عاشور وابنه تميم البرغوثي الذي لم يكن
ّ
قد أتـ ّـم عامه ّ
األول حينها .غير أن عالقة هــذا الثنائي ،الــذي شتتته
ّ
املنافي ،ظلت كواحدة من أشهر العالقات العاطفية في األوساط األدبية
ّ
العربية .عالقة حملت الكثير مــن العقبات منذ بدايتها ،إذ تمثلت
برفض والدها له ،ثم تجربة املنفى ،والحقًا مرض رضوى بالسرطان

الذي ّ
لعقود ،قبل أن تخسر معركتها معه سنة  .2014وصلتنا
امتد
ّ
تفاصيل ومحطات كثيرة من تلك العالقة التي بدأت بلقائهما على
درج املكتبة في جامعة القاهرة .أما ّاستماع الطالبة رضوى إلى شعر
مريد حينها ،فقد دفعها إلــى التوقف عن كتابة الشعر ،إلعجابها
بقصائده .بعد معارضة عائلتها في البداية لهذا االرتـبــاطّ ،
تزوجا
ّ
سنة  ،1970قبل أن ّ
يفرقهما املنفى الحقًا سنة  ،1977أي حني ُرحل
من مصرّ .
«أنت
منها
قصائده
في
ًا
ر
مرا
البرغوثي
كتبها
قصة حب،
ِ
ُ
«أنت
وأنا» التي نشرت في ديوانه «طال الشتات» ( )1987وكتب فيها ِ
أنت حزينة كمخذول
جميلة كوطن محرر /وأنا متعب كوطن محتلِ /
أنت مشتهاة كتوقف الغارة/
يقاوم /وأنا مستنهض كحرب وشيكةِ /
أنت جسورة كطيار يتدرب/
وأنا مخلوع القلب كالباحث بني األنقاضِ /
أنت ملهوفة كوالد املريض /وأنا هادئ كممرضة/
وأنا فخور كجدتهِ /
أنت حنونة كالرذاذ /وأنا أحتاجك ألنمو /كالنا جامح كاالنتقام /كالنا
ِ
وديع كالعفو /أنت قوية كأعمدة املحكمة /وأنا دهش كمغبون /وكلما
ْ
ّ
تضمنت
كمحاميي /عــن الـعــالــم» .وقــد
التقينا /تحدثنا بــا تــوقــف،
املجموعة قصيدة أخــرى بعنوان «رض ــوى» ،كما حضرت رضوى
فــي ثــانــي دواوي ـن ــه «فلسطيني فــي الـشـمــس» ( )1974فــي قصيدة
حملت اسمها أيضًا وجاء فيها «رضوى /يا قمح الخابية الذهبي لكل
الجوعى /تنضجك الشمس املصرية /خبزًا للفالحني يقوتهم /كي
تبذر أيديهم قمحًا آخر /وتصيره أيديهم خبزًا /وتصيرين».

ناجي وغسان وإدوارد
حافظ البرغوثي على مسافة ّ
نقدية من السلطات الثقافية والسياسية،
كما كان من أشد املعارضني التفاقية «أوسلو» .مسافة نقدية تشاركها
مع عــدد من املثقفني الفلسطينيني من أصدقائه مثل ناجي العلي الذي
ّ
تعرف إليه البرغوثي في أواخر الستينيات لتجمعهما صداقة متينة ،حتى
تاريخ اغتياله في لندن عام  .1987وقد استحضره في روايــة «رأيــت رام
فصوال من هذه الصداقة .كما رثــاه شعرًا بقصيدة «أكله
الله» مستعيدًا
ً
استمد عنوانها من إحدى رسومات العلي جاء فيها «يمضي
الذئب» التي
ّ
قبره كان ناجي العلي
وفي
،
مائلني
قبره
على
وقفنا
عارفًا،
صامتًا
إلى موته
ِ
َ
واقفًا» .جمعت مريد البرغوثي أيضًا عالقة مع الكاتب الفلسطيني الراحل
غسان كنفاني ،حيث ّ
تعرفا في بيروت املدينة التي اغتيل فيها األخير على
يد املوساد اإلسرائيلي سنة  ،1972وقد رثاه البرغوثي أيضًا في قصيدة
«فلسطيني في الشمس» .تشارك البرغوثي مع إدوارد سعيد تجربة املنفى
والعودة إلى البالد بعد سنوات من التهجير .تجربة كتب عنها سعيد في
قائال« :هذا النص املحكم ،املشحون بغنائية
ّ
مقدمته لرواية «رأيت رام الله» ً
مكثفة ،الذي يروي قصة العودة بعد سنوات النفي الطويلة إلى رام الله في
الضفة الغربية في سبتمبر/أيلول  1996هو واحد من أرفع أشكال كتابة
التجربة الوجودية للشتات الفلسطيني التي نمتلكها اآلن ( )...أما وقد قمت
بنفسي برحلة مشابهة إلى القدس (بعد غياب  45سنة) ،فإنني أعرف
تمامًا هــذا املزيج من املشاعر حيث تختلط السعادة بــاألســف ،والحزن
والدهشة والسخط واألحاسيس األخرى التي تصاحب مثل هذه العودة».

فإن هذا الكتاب ليس عن الحنني كما
يـتـهـيــأ لـبـعـضـهــم« :ال ـح ـنــن يتضمن
ّ
مـشــاعــر كـســولــة رخ ــوة ال ت ـحــث على
عمل شيء ملواجهة الخسران .إنه جزء
مــن الــركــون للهزيمة والـتـحـ ّـســر على
املـفـقــود (مـكــانــا) واملـنـقـضــي (زمــانــا)،
أنــا ال أستسيغ رخ ــاوة كـهــذه» يقول.
ستجذبه لعبة الـســرد مـ ّـرة أخــرى في
«ولدت هناكُ ،و ُ
ُ
لدت هنا» ( ،)2009في
رح ـلــة عــائـلـيــة بـصـحـبــة رفـيـقــة عـمــره
رض ــوى عــاشــور واب ـنــه تـمـيــم ،بقصد
تثبيت هوية االبــن كفلسطيني ،كما
س ـي ـك ـت ـشــف عـ ــن ك ـث ــب ح ـج ــم ال ــدم ــار
ّ
الـ ـعـ ـم ــران ــي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي الـ ـ ـ ــذي خــل ـفــه
االحـ ـت ــال ف ــي ح ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن،
ً
مـ ـع ـ ّـوال ع ـلــى ق ــوة اإلرادة ،وامل ــراوغ ــة
فــي صـنــاعــة فــن الـعـيــش وال ـغ ـضــب ال
االستسالم ،حتى إنه يلجأ إلى سيارة
إسعاف للعبور من حاجز إلى آخر.
غاب مريد البرغوثي على بعد أميال
م ــن رام الـ ـل ــه ،ول ـ ــن ًي ـس ـمــع «طـقـطـقــة
خشب الجسر» ثانية.

نتاجه األدبي
في بيروت ،نشر البرغوثي باكورته الشعرية
«ال ـطــوفــان وإع ـ ــادة الـتـكــويــن» ( ،)1972تالها
«فلسطيني فـ ّـي الـشـمــس» ( ،)1974و«نشيد
لـلـفـقــر امل ـس ــل ــح» ( ،)1976و«األرض تنشر
أسـ ــرارهـ ــا» ( ،)1978و«ق ـص ــائ ــد الــرص ـيــف»
( ،)1980و«ط ــال الـشـتــات» ( ،)1987و«منطق
الـكــائـنــات» ( ،)1996و«زه ــر الــرمــان» ()2000
و«م ـن ـت ـص ــف ال ـل ـي ــل» ( ،)2005كـ ــان آخ ــره ــا
مجموعة «استيقظ كي تحلم» ( .)2018سنة
 ،1997نـشــرت «املــؤسـســة العربية لـلــدراســات
والنشر» أعماله الشعرية الكاملة ،كما صدرت
م ـخ ـتــارات شـعــريــة لـلـبــرغــوثــي بـعـنــوان «الـحــب
غابة أم حديقة» (دار الـشــروق /القاهرة) سنة
 ،2016وت ـض ـ ّـم ـن ــت مـ ـخـ ـت ــارات م ــن تـجــربـتــه
ال ـش ـع ــري ــة الـ ـغ ــزي ــرة الـ ـت ــي ن ـ ــال ع ـن ـهــا ج ــائ ــزة
«فلسطني» فــي الشعر ( .)2000فــي أشـعــاره
ُ
وقصائده التي ترجمت إلــى لغات عاملية عـ ّـدة،
ابتعد البرغوثي عن الخطابية والنفس النضالي
املـ ـب ــاش ــر ال ـ ــذي خ ـ ّـي ــم ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـت ـج ــارب
الشعرية الفلسطينية .وكان قد قال في مقابلة
سابقة مع «األخـبــار» لــدى زيــارتــه بيروت قبل
سنوات «كلما كان التعبير الشعري مقتصدًا
وخافتًا ،كان وقعه أشد على القارئ .فالشعر
عندي نــوع مــن العمل ،وأنــا أتحاشى املـفــردات
املـسـتـعـمـلــة ذات امل ـعــانــي ال ـج ــاه ــزة .الـقـصــائــد
التي تفعل ذلك تمارس بطالة شعريةّ ،وترشو
القارئ بلغة متوقعة وكسولة» .هكذا تخلى عن
اللغة الجاهزة ،من دون أن يسعى للوصول إلى
القارئ بذريعة القضية وحدها ،بل بلغة تحمل
ّ
املنبرية .إذ كان
خفوتًا نثريًا بعيدًا عن الصوتية
يسعى للوصول إلى القارئ عبر تجربة قراءة
الشعر ال االستماع إليه فقط ،خصوصًا بما
تجربة االستماع من تأثير سريع الزوال
تحمله ّ
أحيانًا .تجلى هذا الشعر الخافت في مجموعته
ّ
«قصائد الرصيف» ( )1980التي شكلت واحدة
من العالمات املفصلية في الشعر الفلسطيني.
املجموعة التي حملت تقشفًا لغويًا ،انصرفت
إلى تفاصيل إنسانية حياتية مهملة ،بعيدًا عن
ً
القضايا الكبرى .فضال عن تجربته الشعرية،
كتب البرغوثي روايته «رأيــت رام الله» (املركز
الثقافي العربي  )1997 -لدى زيارته األولى لرام
الله بعد ثالثني عامًا من املنفى ،والتي ّ
تضمنت
ش ــذرات مــن حـيــاتــه ،تلتها رواي ــة «ولـ ـ ُ
ـدت هنا،
ُ
ُ
ولدت هناك» (دار الريس  ،)2009 -التي اعتبرت
الجزء الثاني لروايته األولى ،إذ سرد فيها أيضًا
أجزاء من السيرة العائلية وسيرة البالد.
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ُيعتبـر «كرنفـال إثنيـن الزهـور» مـن أعـرق الكرنفـاالت فـي ألمانيـا ،حيث انطلق للمـرة األولى في العاشـر من شـباط (فبرايـر)  1823في مدينـة كولونيا .في
ّ
ّ
وتضـم أكثـر مـن  70عربـة احتفاليـة و  50فرقـة موسـيقية ونحـو  40طنـا مـن الحلويـات .لكـن
الملونـة المـدن
هـذه المناسـبة ،عـادة مـا تجـوب المواكـب
هـذه السـنةّ ،
يمـر الكرنفـال هادئـا كمـا نـرى فـي الصـورة ّالتـي َيظهـر فيهـا كوكـب األرض يدافـع عن نفسـه في وجـه وباء كوفيـد ــــ  .19أقيـم الكرنفال
أمـس فـي مدينـة داسـلدورف (غـرب ألمانيـا) بنسـخة مصغـرة مـع تعديل أو إلغـاء العـروض والمواكـب واالحتفـاالت (أ ف ب ــ اينا فاسـبندر)

َّ
المطرزة!
فلسطين تستعيد أثوابها
ّ
يستعد «املتحف الفلسطيني»
فلسطينيا تراثيًاّ
ًّ
الستعادة  80ثوبًا
ّ
ّ
األميركية ،بعد
من الواليات املتحدة
نجاح حملة التمويل الجماعي األولى
التي أطلقها املتحف بعنوان «ّ 80
قصة
َّ
وثوبًا ،من الشتات للبالد» التي بدأت
في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)
ّ
 .2020تمكنت هذه الحملة في غضون
شهر على إطالقها من جمع مبلغ 40
ألف دوالر أميركي ،من ُمساهمات
أفراد من مختلف أنحاء العالم عبر
منصة ُ Launchgood
وسي ّ
خصص املبلغ
لتغطية تكاليف الشحن وتأمني األثواب.
وكانت مجموعة ّ
مكونة من 80
ُ
ّ
ّ
ثوبًا فلسطينيًا تقليديًا مطرزًا مع
إكسسواراتها ُقد ارتحلت من فلسطني
ّ
إلى الواليات املتحدة قبل ثالثة عقود،
تم اقتناؤها وحفظها من قبل ّ
إذ ّ
سيدات
ِ
ّ
ّ
ّ
فلسطينيات وعربيات  -أميركيات ،من
الحفاظ على التراث الفلسطيني»
«لجنة ِ
( ،)CPPHفي واشنطن .وقد عملت
ّ
السيدات على ُعرض األثواب للعالم في
املعارض التي أقيمت في أنحاء الواليات
ّ
املتحدة .وفور وصول املجموعة،
سيتولى املتحف ترميمها من ِقبل

ُم ّ
ختصي املتحف ورقمنتها والحفاظ
عليها ووضعها في غرفة مجموعات
وم ّ
آمنة ُ
كجزء من مجموعة املتحف
جهزة
ٍ
الدائمة ،لتكون هذه القطع الفريدة
ّ
من التراث الفلسطيني وقصصها
متناول الجمهور العام ،من خالل
في
ِ
ّ
التعليمية
معارض املتحف
وبرامجهِ
ّ
الر ّ
وأرشيفهِ ومشاريعهِ ّ
قمية ،كما ُيخطط
ّ
املتحف لتنفيذ معارض خارجية من
هذه املجموعة .وضمن هذا ّ
السياق،
تقول املدير العام للمتحف الفلسطيني،
عادلة العايديّ -
هنية« :انطالقًا من كون
ّ
املتحف ّ
مؤسسة ثقافية غير ربحية
دخل ثابت ،لجأنا إلى
وال تعتمد على ٍ
تمويل جماعي لشحن هذه
حملة
تنظيم
ٍ
ِ
َّ
املجموعة الثمينة وتأمينها .نجحت هذه
الحملة ّرغم الوضع االقتصادي الصعب
الذي خلفته جائحة كورونا خالل عام
ّ
الفلسطينيني
 .2020فقد ملسنا حرص
ومناصري قضيتهم حول العالم على
ّ
الفلسطيني،
الحفاظ علىُ التراث املادي ُ ّ ُ
ضي قدمًا
وهذا ما يزيد من عزمنا للم
في تنفيذ مشاريع للمتحف الفلسطيني
ّ
والفلسطينيني
لنوصل رواية فلسطني
إلى العالم».

اإللكترونية :في ّ
ّ
حب الكتب
منتديات القراءة
زينب نعمة

ّ
مهند يعقوبي
الثورة
صورة
ّ
الفلسطينية
ضمن سلسلة «عن السينما
والثورة» التي ينظمها مركز
«خليل السكاكيني الثقافي»
ّ
يخصص املركز اليوم حوا ّرًا
مع املخرج الفلسطيني مهند
يعقوبي (الصورة) ،بعنوان
«الثورة حتى النصر :التضامن
العابر للحدود ،السياسة
والجماليات» ،على «زوم».
خالل الحوارُ ،
سيلقي املخرج
الضوء على املراجع السياسية
والجماليات املؤثرة في إنتاج
الصورة للثورة الفلسطينية.
ويظهر كيف استطاعت أن
تدمج أنماطًا مختلفة ،ولغات
بصرية ،من الجزائر وكوبا ،إلى
ً
فيتنام ،وصوال إلى النضاالت
ضد األبارتهايد .أضف إلى ذلك
ّ
أن اإلنتاج الثقافي الفلسطيني
الثوري بات يحظى بدعم دولي،
ُ
ويسهم في تمكني نضاالت
وثورات أخرى حول العالم.
لقاء مع املخرج مهند يعقوبي :اليوم
عند الساعة  18:00بتوقيت بيروت
على موقع «زوم»

الحاجة إلى قضاء الوقت
خالل فترات اإلغالق العام
بسبب وباء كورونا ،دفعت
بكثيرين إلى اختراع وسائل
لجعل ًاألسر داخل املنزل
ّ
أقل ثقال .إحدى الوسائل
االفتراضية ،هي منتديات
ّ
القراء ة واملطالعة التي شكلت
ّ
فسحة تلبي ّ حب املعرفة ّ
الثقافي .كل
وشغف التزود ّ
منتدى يضع الخطة العملية
من حيث ّ
مدة قراء ة الكتاب،
ومواعيد املناقشة ،وطرق
ّ
ّ
واملعمقة
األولية
القراء ات
والنقدية« .نادي القراء ة» هو
إحدى تلك التجارب في نقل
الصالونات األدبية من البيوت
واملقاهي والجمعيات إلى
الفايسبوك وتطبيق الواتساب
وسواهما .عن النادي ،يقول
ّ
واملدرب
املشرف عليه اإلعالمي
ّ
يضم
حيدر عطوي إن النادي
 658مشاركًا من إعالميني

ّ
ومثقفني وناشطني عبر مواقع
ّ
التواصل االجتماعي .يركز
املناقشات
أعضاء املنتدى على
ّ
الجماعية والنقد األدبي« .كل
فرد يناقش وينتقد انطالقًا
ّ
خلفيته العلمية واملعرفية،
من
ما ُيسهم في غنى واسع
ّ
ّ
متنوع» بحسب
معرفي
وثقل
عطوي .هناك أيضًا «نادي روى
الثقافي» للقراء ة الذي يشارك
فيه نحو  220عضوًا منتسبًا،
يمكنهم املشاركة بجلسات عبر
اإلنترنت أسبوعيًا ملناقشة
الكتب من مختلف أنحاء
الوطن العربيُ ،
ويستضاف في
ّ
بعضها كتاب عرب ملناقشة
كتبهم ،وآخرهم الكاتب
الفلسطيني أدهم الشرقاوي.
مديرة النادي بتول عبد
الساتر تقول لنا إن املنتدى
ّ
«تتحول املطالعة
يهدف إلى أن
إلى عادة رائجة ،وال سيما بني
أجيال الشباب وسط ّ
تنوع في
الثقافات والجنسيات تحت
لواء القومية العربية».

