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العالم

العالم
◄ وفيات ►

ريبورتاج
ُ ّ
في األول من شهر أيار/ماي الجاري ،نظمت
في ّمونتريال ،ثانية كبرى مدن كنداّ ،تظاهرتان ّ
مركزيتان لمناسبة اليوم العالمي للعمال ،علمًا بأن
ّ
الرسمية
هذا التاريخ غير معترف به في الروزنامة
ّ
الكندية التي تتبع جارتها الكبرى ،الواليات المتحدة
األميركية ،في تخصيص عيد رسمي سنوي للعمل،
في األول من شهر أيلول/سبتمبر

ّ
اليوم ٌالعالمي للعمال

أحداث لم تعشها
مونتريال
مونتريال ــ مطاع أمين الواعر
كـ ـك ــل س ـ ـنـ ــة ،انـ ـقـ ـس ــم إح ـ ـي ـ ــاء ذك ـ ــرى
نضاالت ّ
العمال ،من أجل ظروف حياة
كــري ـمــة وع ـم ــل الئـ ــق ،ف ــي مــون ـتــريــال،
ّ
ديناميكيتني مـتــوازيـتــن .تــدور
إل ــى
األول ــى حــول فلك املنظمات النقابية
الـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة ،فـيـمــا
ّ
ّ
الراديكالية،
اليسارية
تكون املنظمات
ّ
بتنوعها ،مركز الديناميكية الثانية.

ّ
ّ
النقابية:
المركزيات
مسيرة
مناخ الوئام الطبقي

ك ـم ـه ــاج ــر ج ـ ــدي ـ ــد ،وع ـ ــام ـ ــل ف ـ ــي أح ــد
مـ ـص ــان ــع مـ ــون ـ ـتـ ــريـ ــال ،ش ـ ــارك ـ ــت فــي
التظاهرتني ،لكن ألسباب مختلفة في
كل منهما :كان ذلك بدافع الفضول في
ُاألولى ،وشعورًا باالنتماء في الثانية.
ِّ
ّ
ّ
للبيروقراطيات
مركزية
نظ َمت تظاهرة
ّ
النقابية في كل مقاطعة الكيبيك ،وهي
ّ
جماهيرية تضم مــا يقارب
منظمات
مليون عامل وعاملة (تقريبًا  %40من
الـقـ ّـوة العاملة) .وقــد اختار املنظمون
يوم السبت  28نيسان/أفريل ،تاريخًا
مل ـس ـيــرة أرادوهـ ـ ـ ــا «ض ـخ ـم ــة ،مــركـ ّ
ـزيــة
ّ
ولم يكن اختيار التاريخ
واحتفالية»ّ .
م ـصــادفــة ،إذ إن ــه ك ــان م ـبــررًا بسببني
عـلــى األق ـ ــل .ف ـيــوم الـسـبــت ي ــوم عطلة
في كندا ،وهــو ما ُيعفي املنظمني من
ح ــرج وض ــع الـنـقــابـيــن أم ــام ض ــرورة
الحصول على يــوم إجــازة ،وال يخفى
على املنظمني هنا أن أغلب ّ
العمال لن
ّ
يتحرجوا من تجاهل املسيرة في هذه
ال ـظ ــروف ،وه ــو مــا يعني الـحـكــم على
املسيرة بالفشل .وهــذا ليس من قبيل
التنجيم ،إذ ّإن املــركـ ّ
ـزيــات النضالية
تعرف حجمها وضعف قدرتها على
ّ
«احتفالية» كهذه.
الحشد في مسيرة
ومـ ــن املـ ـع ــروف ف ــي ال ـك ـي ـب ـيــك (وك ـن ــدا
عمومًا) ضعف الزخم النضالي لهذه
ّ
«التريدينيونية» ،التي تجد
النقابات
نفسها عــاجــزة عــن حشد منخرطيها
خ ـ ـ ـ ــارج ف ـ ـت ـ ــرات ال ـت ـع ـب ـئ ــة الـ ـقـ ـص ــوى
لتحقيق مطالب قطاعية مباشرة .وقد
سبق أن غامرت هذه النقابات بتنظيم
مسيرة «عيد ّ
العمال» ،كما يطلق عليه
ّ
ف ــي ال ــدوائ ــر ال ـن ـقــابــيــة ه ـن ــا ،ف ــي أي ــام
الـعـمــل وس ــط األس ـب ــوع ف ـكــان الحشد
ً
ه ــزي ــا ،وه ــو م ــا يـجـعـلـهــا ال تـخــاطــر
ّ
بخيار كهذا مــن جــديــد ،خصوصًا أن
قدرتها على الحشد هي أحد املعايير
املعتمدة في حصولها على التمويالت
والـقـبــول بـهــا عـلــى طــاولــة الـتـفــاوض.
ّأما السبب الثاني ،فهو عدم رغبة هذه
املـنـظـمــات فــي «تـعـطـيــل» الـعـمــل (ولــو
ّ
نسبيًا) وإزع ــاج أرب ــاب العمل بإفراغ
اإلدارات وامل ـص ــان ــع والـ ــورشـ ــات من
ّ
العمال (ولو بنسب قليلة).

دارت املـسـيــرة فــي أج ــواء هــادئــة ،حـ ّـد
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرود .كـ ـ ــان االتـ ـ ـف ـ ــاق واالنـ ـسـ ـج ــام
الـ ـت ــام ــان ب ــادي ــن ب ــن ل ـج ـنــة تـنـظـيــم
امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة وأعـ ـ ـ ـ ـ ــوان األمـ ـ ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن لــم
تتجاوز أعــدادهــم بضع عشرات .ومن
ّ
األدق ال ـق ــول إن ق ــوات الـبــولـيــس هي
التي كانت ّ
تسير املسيرة وتوجهها.
لم تشهد املسيرة تقريبًا أي خروج عما
ّ
كان مسطرًا لها من انضباط و«أجواء
ّ
احتفالية» مخطط لها وغـيــر عفوية
باملرة .قد يبدو هذا متناقضًا للقارئ

كانت مسيرة
 28نيسان/أفريل
«بيضاء» بامتياز

العربي البعيد عن كندا ومجتمعها،
إال أن تــاري ـخــا سـيــاسـ ّـيــا واجـتـمــاعـ ّـيــا
خ ـصــوصـ ّـيــا سـلـكــه الـ ـص ــراع الـطـبـقــي
هنا ،هو الذي حدد في جزء منه أشكال
إدارة الصراع املجتمعي ،ومن أشكاله
ّ
الثالثية بني النقابات وأجهزة
العالقة
الدولة وأرباب العمل .فاالنضباط من
سـمــات الـبـيــروقــراطـيــاتّ .أم ــا األج ــواء

ّ
االحتفالية فهي طابع مميز ملسيرات
ّ
احتفالية
«عيد العمال» .لكنها أجواء
ّ
على غاية من الركاكة والرتابة ،إذ إنها
تفتقر إلــى عنصر املفاجئة والبهجة
واالن ـ ـف ـ ـعـ ــال الـ ـت ــي ي ـع ـت ـبــر االرت ـ ـجـ ــال
أح ــد مــرادفــات ـهــا ،وه ــو س ـلــوك تمقته
ال ـب ـيــروقــراط ـيــات عـمــومــا وخـصــوصــا
البيروقراطيات النقابية في الكيبيك.
وه ــو م ــا ج ـعــل امل ـس ـيــرة ت ـبــدو بــاهــرة
األلوان من بعيد ،توجد فيها كل ألوان
الطيف املحتملة ،توحي لك بأنك أمام
تنوع رهيب وتعبيرات ّ
حية عن قوى
املـجـتـمــع الـكــامـنــة .لـكــن واق ــع املسيرة
عــن كثب كــان مختلفًا تمامًا .كــل هذه
األلوان التي ّ
تعبر عن نقابات قطاعية
مختلفة كانت في الحقيقة تمظهرات
م ـخ ـت ـل ـفــة لـ ـل ــواق ــع ن ـف ـس ــه .تـنـظـيـمــات
متشابهة ال ّ
يميز بينها ســوى قطاع
العمل واسمها ولونها ،أما ما خالف
ذلك ،فهو ليس إال ديكورًا ،أو يكاد.
سـ ــارت امل ـس ـيــرة ال ـتــي جـمـعــت م ــا بني
 3و 4آالف شـخــص ،إذًا فــي طمأنينة
ووئام كبيرين .لم يردد فيها أي شعار
ـال أو بـ ـن ــوع م ــن الـغـضــب
بـ ـص ــوت عـ ـ ـ ٍ
واالحـ ـتـ ـج ــاج .ك ــان ــت م ـس ـيــرة صــامـتــة
ت ـق ــري ـب ــا ل ـ ــوال ط ـن ــن ب ـع ــض امل ــزام ـي ــر
ّ
ال ـت ــي وزعـ ـه ــا امل ـن ـظ ـمــون ع ـلــى بعض
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن ،ول ـ ـ ــوال ت ـف ـص ـيــل صـغـيــر
س ــأع ــود إل ـي ــه ف ــي ال ـف ـق ــرات الــاح ـقــة.
وحـ ـت ــى الـ ـشـ ـع ــارات الـ ـت ــي ُرفـ ـع ــت فــي
الفـ ـت ــات ف ـقــد ك ــان ــت ه ــادئ ــة ،رص ـي ـنــة،
و«عقالنية» .وقــد ّ
ّ
تقدمت املسيرة من
نـقـطــة االنـ ـط ــاق إل ــى نـقـطــة الــوصــول
بـبــطء ،ورغ ــم ذلــك فإنها لــم تــدم ألكثر
مــن ســاعــة بسبب قـصــر املـســافــة .وقــد
سلكت املسيرة شارعني كبيرين داخل
حـ ّـي سكني في مونتريال ،ما جعلها
بعيدة عــن وســط املــديـنــة ،غير مرئية
ّ
من عموم سكان املدينة .أما من ناحية
ّ
الخصائص االجتماعية للمشاركني،
ّ
فــإن ـهــم ك ــان ــوا مـتـســاويــن ب ــن الـنـســاء
ّ
والرجال ،كذلك كان التنوع في حضور
ّ
القطاعات بارزًا للعيان ،إال أن الغائب
األكـ ـب ــر ه ــم املـ ـه ــاج ــرون واملـ ـه ــاج ــرات.
فقد كانت املسيرة «بيضاء» بامتياز.
وانتهى السير باملشاركني أمام ساحة
ّ
الحي السكني حيث
صغيرة في نفس
اسـتـمــع امل ـش ــارك ــون وامل ـش ــارك ــات إلــى
ثـ ــاث خ ـطــب ق ـص ـيــرة مـلـيـئــة بــالـلـغــة
ال ـخ ـش ـب ـي ــة مل ـم ـث ـل ــن ع ـ ــن امل ـن ـظ ـم ــات
ال ـن ـق ــاب ـ ّـي ــة .ومـ ــن ال ــواض ــح أن حــرصــا
كبيرًا على «عــدم ازع ــاج نسق الحياة
ال ـعــادي» كــان مهيمنًا على املنظمني،
ل ــدرج ــة ج ـع ـلــت امل ـس ـي ــرة ت ـم ـ ّـر خـفـيــة.
وكــانــت مسيرة  28نـيـســان/أفــريــل «ال
حدثًا» بامتياز ،رغم كل البهرج الذي
رافقها.
ُر ِفـ َـعــت التظاهرة بتقديم فرقة «راب»
م ـك ـ ّـون ــة م ــن م ـهــاجــريــن م ــن هــايـيـتـ ّـي،
لبعض أغانيها .لكن سرعان ما انفض
ج ـم ــع امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ـم ـج ـ ّـرد ان ـط ــاق
األولى ،ولم تنتهِ هذه األغنية
األغنية َ
حتى لم يبق في الساحة أكثر من بضع
ّ
ع ـش ــرات .ول ـع ــل امل ـســافــة االجـتـمــاعـيــة

البيروقراطيات،
ّاالنضباط من
سمات ُ
فت ّ
ّ
مسيرات «عيد ّ
العمال»
ميز
االحتفالية
أما األجواء

آل غـ ــدار يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
األسى والحزن
الدكتور علي الحاج محمد تامر غـدار

ّ
كانت المسيرة األولى غير مرئية من عموم سكان المدينة

والـثـقــافـيــة والـسـيــاسـ ّـيــة الـكـبــرى التي
تفصل النقابات وجمهورها عن هذه
الـفــرقــة وعــاملـهــا هــو أحــد م ـبــررات هذا
االنسحاب الفوري ،واملذهل.
الـنـشــاز الــوحـيــد فــي هــذه املـسـيــرة هو
مشاركة نقابة «أنــاركـيــة» (فوضوية)
َّ
وحـ َ
شيوعيني فــي آخــرهــا .ورغــم
ـزبــن
أن عــدد متظاهريهم كــان صغيرًا جدًاّ
ّ
مقارنة ببقية املـشــاركــن ،ف ــإن رفعهم
لشعارات جذرية معادية للرأسمالية
واالم ـبــريــال ـيــة ال ـك ـنــديــة ك ــان واض ـحــا
(خصوصًا النقابة األناركية) ،وجعل
آخـ ــر امل ـس ـي ــرة يـ ـع ــرف ب ـع ــض ال ـتــوتــر
مــع ق ــوات الـبــولـيــس الـتــي استهجنت
ال ـش ـع ــارات .وق ــد ب ــدا واض ـح ــا وج ــود
ّ
توتر بني الطرفني ،خصوصًا أن أكثر
من نصف قوات األمن املرافقة للمسيرة
كــانــت تحيط بـهــذا الـجــزء منها ،على
الــرغــم مــن أن عــدد ه ــؤالء املتظاهرين
كــان أقــل مــن  10/1مــن الـعــدد الجملي
للمتظاهرين.

ّ
الراديكالية:
التنظيمات
ّ
حبيسة «الهامشية»

فـ ــي مـ ـق ــاب ــل تـ ـظ ــاه ــرة يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
 28ن ـ ـي ـ ـسـ ــان/أفـ ــريـ ــل الـ ـف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة،
دع ــت تنظيمات مختلفة مــن الـيـســار
ـرادي ـ ـكـ ــالـ ــي إل ـ ــى  3مـ ـسـ ـي ــرات غ ـيــر
الـ ـ ّ
مــرخــص لـهــا ،فــي ي ــوم ال ـثــاثــاء األول
ّ
تمك ُ
نت من املشاركة في
من أيار/ماي،
ّ
اثنتني منها بكل حماسة عوضتني
عن حالة القرف التي سيطرت ّ
علي منذ
نـهــايــة مـسـيــرة يــوم الـجـمـعــة .انطلقت
املـ ـسـ ـي ــرة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي دعـ ـ ــت إل ـي ـهــا
الـنـقــابــة الـعـ ّـمــالـ ّـيــة «األن ــارك ـي ــة» (الـتــي
سـبــق ذك ــره ــا) عـنــد ال ـســاعــة الــراب ـعــة.
ّ
وق ــد سـبـقـهــا ت ـجـ ّـمــع صـغـيــر تـخــلـلـتــه
أنـشـطــة ثـقــافـ ّـيــة مـتـنـ ّـوعــة .حـضــر هــذه
املسيرة قرابة  300شخص أحاط بهم
بضع مئات مــن قــوات األمــن املدججة
بمختلف أنواع العتاد ُ .وكان الحضور
ش ـبــابـ ّـيــا ب ــاألس ــاس .خ ـ ّـي ــر املـنـظـمــون
السير في أحد أحياء مونتريال حيث
ّ
يتركز املهاجرون كتعبير لتضامنهم
مـعـهــم ض ــد الـهـجـمــات امل ـت ـكــررة الـتــي

ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـه ــا ط ــالـ ـب ــو ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء مــن
تنظيمات أقصى اليمني والخطابات
ّ
والعنصرية التي تتصاعد
الشوفينية
على اإلنترنت وفي وسائل اإلعالم من
قبل مسؤولني سياسيني .وقــد كانت
األج ـ ـ ــواء ح ـمــاسـ ّـيــة مـفـعـمــة بـمـشــاعــر
ّ
واملهمشني،
التضامن بني املضطهدين
ّ
وركزت الشعارات على الدعوة إلسقاط
الــرأسـمــالـيــة وم ـع ــاداة النيوليبرالية
وال ـس ـيــاســات االسـتـعـمــاريــة وم ـعــاداة
ال ــدول ــة ال ـك ـنــديــة ك ــدول ــة قـمـعـيــة رغــم
امل ـظ ـهــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـ ــذي تسعى
إل ــى إس ـب ــاغ نـفـسـهــا ب ــه .ل ـكــن الــافــت
لالنتباه أن ج ــدارًا شفافًا كــان يفصل
املتظاهرين «األناركيني» وغيرهم من
ّ
أطياف اليسار الراديكالي عن سكان
الحي من املهاجرين .ففيما كان موكب
املتظاهرين يسير ،صاخبًا بشعارات
م ـثــل «مــرح ـبــا بــامل ـهــاجــريــن ،فـلـنـطــرد
ال ـع ـن ـص ـ ّ
ـري ــن» و«ض ـ ــد ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة،
ّ
ض ــد ال ـع ـن ـصــريــة ،ض ــد االس ـت ـع ـمــار»،
ّ
ب ـقــي س ــك ــان ال ـح ـ ّـي وامل ـ ــارون مكتفني
بـمـتــابـعـتـهــم م ــن رص ـي ــف املـ ـش ــاة مــن
ّ
دون االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ـه ــم .ص ـح ـيــح أن
البعض منهم رفــع أحيانًا يــده ّ
تحية
للمتظاهرين ،أو عبروا عن مساندتهم
بابتسامات ّ
ّ
يتحول
ودية ،لكن ذلك لم
ق ـ ــط إل ـ ــى مـ ـش ــارك ــة ف ـع ـل ـي ــة ،إذ ب ـقــي
ّ
حصريًا (إذا
املتظاهرون من «البيض»
استثنينا بعض األفراد من الناشطني
املهاجرين) .يطول شرح هذه املفارقة
ويتجاوز إطــار هذا النص ،ولن تفلح
القراءات السطحية واألخالقوية التي
تـلـقــي مـســؤولـيــة ه ــذه الـقـطـيـعــة على
ّ
ّ
«تخلف املهاجرين وقلة وعيهم» ،في
تقديم ّأي إضافة تذكر.
لم يتدخل البوليس ملنع هذه املسيرة
التي دامــت قرابة الساعتني .بعد ذلك
تـ ّ
ـوجــه ج ــزء مــن املـتـظــاهــريــن مباشرة
لاللتحاق باملسيرة الثانية التي دعا
ّ
النضالية
إليها ائـتــاف «التقاطعات
املـنــاهـضــة لـلــرأسـمــالـيــة» امل ـت ـكـ ّـون من
ت ـن ـظ ـي ـم ــات «أن ـ ــارك ـ ـي ـ ــة» وش ـي ــوع ـ ّـي ــة
ـاريـ ــة مـ ـتـ ـن ـ ّ
وي ـ ـسـ ـ ّ
ـوع ــة ،عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
ال ـســادســة والـنـصــف فــي أح ــد ش ــوارع
وس ـ ـ ــط مـ ــون ـ ـتـ ــريـ ــال .عـ ـك ــس امل ـس ـي ــرة

فشلت تنظيمات اليسار
الراديكالي في أن
يكون لها حضور يذكر

األولـ ـ ــى ،ال ـت ــي رف ــع مـنـظـمــوهــا شـعــار
الـسـلـمـ ّـيــة ،اع ـتــاد االئ ـتــاف أن تتخلل
ت ـظــاهــراتــه مــواج ـهــات م ــع الـبــولـيــس،
تـ ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا م ـج ـم ــوع ــات ّ«ال ـك ـت ــل
ال ـســوداء» ،وهــي قــاعــدة لــم تشذ عنها
مسيرة العام الجاري.
كان منظمو املسيرة الثانية قد ّ
نسقوا
مع منظمي املسيرة األولى كي تنطلق
م ـس ـي ــرة االئ ـ ـتـ ــاف ف ــي اتـ ـج ــاه نـقـطــة
وسـ ـط ــى ت ـل ـت ـقــي ف ـي ـه ــا امل ـج ـمــوع ـتــان
لـتـلـتـحـمــا ف ــي م ـس ـيــرة مـ ـ ّ
ـوحـ ــدة .لـكــن
قوات البوليس ّفرقت مسيرة االئتالف
بسرعة شــديــدة بعد بضع دقــائــق من
انـطــاقـهــا ،لـتـتـحــول بـعــدهــا ال ـشــوارع
املـ ـج ــاورة إل ــى م ـســرح ملــواج ـهــات بني
واملتظاهرين وســاحــات تالحق
األمــن
ّ
فيها فــرق الـتــدخــل املـحـتـ ّـجــن .لــم تدم
ّ
وعملية تفريقها أكثر من
هذه املسيرة
ّ
ســاعــة .وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن قــوات
البوليس لم تحتج إلى استعمال عنف
ّ
كبير حتى تسيطر على الوضع .وقد
ح ـســم ع ــدده ــا الـكـبـيــر وسـ ــوء تنظيم
املسيرة وضعف التنسيق بني مختلف
املـ ـجـ ـم ــوع ــات وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات وغ ـي ــاب
مـيـكــانـيــزمــات نــاجـعــة لـقـيــادة املعركة
املـ ـي ــدان ـ ّـي ــة ،األم ـ ــر ل ـف ــائ ــدة األم ـ ـ ــن .ب ــدا
ّ
أيضًا واضحًا للعيان أن  300متظاهر
منقسمني عـلــى مـجـمــوعـتــن ،ينتمي
ك ــل ب ـضــع ع ـش ــرات مـنـهــم إل ــى تنظيم
مختلف ،غير قــادريــن فــي ظــل ضعف
التنسيق املسبق على خــوض معركة
جـ ّـديــة مــع طــرف مقابل على غــايــة في
التنظيم كبوليس مدينة مونتريال.
ّأم ــا امل ـس ـيــرة األخ ـي ــرة ف ــي ذاك ال ـيــوم،
ال ـتــي ل ــم أس ـت ـطــع بـلــوغـهــا ف ــي الــوقــت

املناسب ،فدعا إليها الحزب الشيوعي
ال ـث ــوري ذو الـتــوجــه املـ ــاوي ،بـمـفــرده.
وانطلقت عند الساعة السابعة قرب
الساحة ّ
املالية وسط مدينة مونتريال.
وق ــد ل ـبــى نـ ــداء ال ـح ــزب م ـئــة متظاهر
تقريبًا ،لم تجد قوات األمن ،التي كانت
تفوقهم عددًا بكثير ،صعوبة تذكر في
تفريقهم بعد  20دقيقة تقريبًا.
رغ ـ ــم ك ـ ــل مـ ـجـ ـه ــوداتـ ـه ــا ف ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
تظاهرات ذكرى اليوم العاملي للعمال
فـ ــي م ــونـ ـت ــري ــال ،ف ـش ـل ــت ت ـن ـظ ـي ـمــات
اليسار الراديكالي في املدينة ،في أن
ّ
يـكــون لـهــا حـضــور يــذكــر ل ــدى ســكــان
ّ
املدينة ،حيث إن سكان مونتريال لم
يبلغهم من األحداث غير بضع مقاالت
ّ
َ
تلخص التغطية املنحازة التي أولتها
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ل ـهــا والـ ـت ــي ص ــورت
ّ
ّ
همجيني ال هدف
املحتجني كعناصر
لهم ســوى الـتـخــريــب ،وال رســالــة لهم
ّ
يـبــلـغــونـهــا لـلـمـجـتـمــع .ف ـشــل الـيـســار
الراديكالي املونتريالي إذًا في التأثير
ّ
بالنسق العادي لحياة سكان املدينة
يـ ــوم « 1مـ ـ ــاي» ،وف ـش ــل ف ــي أن تـكــون
أحداث « 1ماي»  2018أحداثًا فارقة في
ّ
تــاريــخ املــديـنــة .والـغــريــب أن الـشــوارع
الـتــي شـهــدت املــواج ـهــات واإليـقــافــات
عادت بعد نحو  15دقيقة إلى رتابتها
ّ
ال ـي ــوم ـي ــة كـ ـ ــأن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـك ــن ،وه ــي
ُ
نجاعة في القمع تحسب لقوات األمن
فــي مــونـتــريــال! وقــد دفـعــت تنظيمات
اليسار الراديكالي في « 1ماي» 2018
ّ
املجتمعية الشديدة
فــاتــورة عزلتها
ّ
السياسية ونخبويتها
وهامشيتها
وعدم قدرتها على الحشد .وقد بقيت
هذه التنظيمات طــوال عقود حبيسة
امل ـج ـم ــوع ــات ال ـض ـ ّـي ـق ــة وال ـح ـم ـي ـمـ ّـيــة،
ّ
عـ ــاجـ ــزة عـ ــن الـ ــوصـ ــول ح ــت ــى بـشـكــل
ظـ ــرفـ ــي إل ـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـب ـنــى
مـطــالـبـهــا بـكــل ح ـمــاســة .وبــاسـتـثـنــاء
ّ
املـ ـح ــط ــات الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى فــي
ت ــاري ــخ املــدي ـنــة وت ــاري ــخ ك ـنــدا (2012
ّ
و 2015خـ ـص ــوص ــا) ،ف ـ ـ ــإن هــام ـش ـيــة
ّ
الـيـســار الــراديـكــالــي هـنــا تـفــوق حتى
عــزلــة نـظـيــراتـهــا ف ــي ال ـ ــدول الـعــربـ ّـيــة
(وخ ــاص ــة فــي تــونــس ال ـتــي لــي عنها
ّ
نسبية).
دراية

والدته  :املرحومة نازك حسن رضا
خليفة
زوجته :هيلغا ّ
داسو
إبنتاه :نازك وأندريا
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :األس ـ ـتـ ــاذ زكـ ــريـ ــا (م ــدي ــر
مصلحة مياه نبع الطاسة سابقًا)
زوجـ ـت ــه م ــاج ــدة خ ـل ـي ـفــة ،الــدك ـتــور
ي ـح ـي ــى زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــورة ن ــادي ــا
زيناتي ،املهندس إسماعيل زوجته
مـ ــاريـ ــال س ـي ـك ــار واألس ـ ـتـ ــاذ أح ـمــد
زوجته زينب موسى
شقيقاته  :الــدكـتــورة سلوى زوجــة
امل ـح ــام ــي ع ـص ــام ي ــون ــس ،الـحــاجــة
فاديا زوجة الحاج سعيد الرز،
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة خـ ــدي ـ ـجـ ــة زوجـ ـ ـ ـ ــة ح ـســن
م ـ ــوس ـ ــى ،الـ ـسـ ـي ــدة ف ــاطـ ـم ــة أرمـ ـل ــة
املــرحــوم عــزت خليفة ،السيدة هنا
زوج ـ ــة ن ــاف ــذ ع ـص ــاف ـي ــري ،ال ـس ـيــدة
ليندا أرملة املــرحــوم محمود دلول
وامل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة آم ـن ــة زوج ــة
املرحوم مصطفى غدار.
تقبل التعازي البوم السبت  5ايار
 ٢٠١٨طوال اليوم ،للرجال في منزل
شقيقه االستاذ زكريا ،وللنساء في
منزل شقيقته األديبة فاطمة غدار
أرملة املرحوم الحاج
عزت خليفة ،الغازية ،مفرق قناريت،
قرب الجسر.
وتصادف نهار السبت  5ايار ذكرى
الثالث على وفاته وبهذه املناسبة
س ـت ـت ـلــى ايـ ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس ع ــزاء عــن روح ــه الطاهرة
ال ـســاعــة الـخــامـســة م ـس ــاء ،لـلــرجــال
فــي حسينية ال ـب ـلــدة ولـلـنـســاء في
حسنية الزهراء الغازية.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلس ـفــون آل غ ــدار ،خليفة ،يونس،
ال ـ ـ ــرز ،م ــوس ــى ،ع ـص ــاف ـي ــري ،دل ــول
وعموم أهالي بلدة الغازية.

زوجها املهندس موريس طانيوس
عبده
إب ـنــاهــا امل ـه ـنــدس إبــراه ـيــم زوجـتــه
سوزان ورديني وعائلتهما
املـهـنــدس ج ــورج زوجـتــه املهندسة
زينه الراعي وعائلتهما
إب ـ ـن ـ ـت ـ ــاه ـ ــا امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس ـ ــة روزيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا
زوجـ ـ ــة امل ـه ـن ــدس س ــام ــي شـلـهــوب
وعائلتهما
نور زوجة رجا ابي نادر وعائلتهما
ميراي عون ارملة شقيقها املرحوم
ّ
مصور واوالدها
فؤاد
ّ
وع ـم ــوم ع ــائ ــات م ــص ــور  ،ع ـب ــده ،
وردي ـنــي  ،الــراعــي  ،شـلـهــوب  ،ابــي
نــادر  ،عون وانسباؤهم في الوطن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
الـحــزن واألس ــى فقيدتهم املأسوف
عليها املرحومة
ناديا جرجي ّ
مصور
الراقدة على رجــاء القيامة املجيدة
ي ــوم ال ـثــاثــاء االول مــن اي ــار 2018
مزودة باألسرار املقدسة.
تقبل التعازي اليوم السبت  5ايار
 2018ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة سـيــدة
البشارة لـلــروم امللكيني الكاثوليك
ً
ابتداء من الساعة الحادية
 ،الربوة
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة والنصف

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة
فقيدتنا الغالية
املرحومة الحاجة
فاطمة محمد إبراهيم
«أم سليم»
زوج ــة املــربــي األس ـت ــاذ عـلــي سليم
عبده
أوالده ـ ـ ـ ــا :ال ـع ـق ـيــد ال ــدك ـت ــور سـلـيــم
 رئ ـيــس ق ـلــم مـحـكـمــة س ـيــر صـيــداغ ـ ــال ـ ــب  -رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرزة صـ ـي ــدا
الجمركية ايــاد  -القاضي الدكتور
محمد عبده.
أشقاؤها :األستاذ قاسم  -األستاذ
ع ـل ــي  -ال ــدكـ ـت ــور م ــوس ــى  -الـسـيــد
إبراهيم إبراهيم.
بناتها :فريال زوجــة السيد ناصر
عبده  -الدكتورة كوثر عبده.
ص ـ ـلـ ــي ع ـ ـلـ ــى جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــر
وووري ال ـ ـث ـ ــرى بـ ـع ــد ظـ ـه ــر ي ــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فــي  3أي ــار 2018
في جبانة بلدتها الوردانية ،وتقبل
التعازي في منزل املرحومة الكائن
في بلدتها الوردانية.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ع ـ ـبـ ــده ،آل إب ــراه ـي ــم
وعموم أهالي الوردانية

تنعي السفيرة االممية الدكتورة
سلوى غـدار يونس
وفاة شقيقها البرفسور الدكتور
علي الحاج محمد تامر غـدار
تقبل التعازي اليوم السبت  5ايار
 ٢٠١٨طوال اليوم  ،للرجال في منزل
شقيقه االستاذ زكريا ،وللنساء في
منزل شقيقته األديبة فاطمة غدار
أرملة املــرحــوم الحاج عــزت خليفة،
الغازية ،مفرق قناريت ،قرب الجسر.
وتصادف نهار السبت  5ايار ذكرى
الثالث على وفاته وبهذه املناسبة
س ـت ـت ـلــى ايـ ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس ع ــزاء عــن روح ــه الطاهرة
ال ـســاعــة الـخــامـســة م ـس ــاء ،لـلــرجــال
فــي حسينية ال ـب ـلــدة ولـلـنـســاء في
حسنية الزهراء الغازية.
تـغـمــد ال ـلــه الـفـقـيــد بــواســع رحمته
وأسكنه فسيح جنانه.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد العــداد دفاتر شروط
النـشــاء محطات تحويل رئيسية 220
ك.ف .م ــن ض ـمــن امل ـخ ـطــط الـتــوجـيـهــي
لـلـنـقــل املــرح ـلــة االولـ ــى ،2023 - 2017
م ـ ــوض ـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ال ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د 315/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2018/6/1
ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق
النهر ،وذلك لقاء مبلغ قدره /60 000/
ل.ل.
علمًا بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول وم ـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن ف ـ ـ ــي م ـط ـل ــق
االح ــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/4/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 957

◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
SOHID NURU MIAH
مركز عمله لدى شركة
RBS GROUP
يرجى ممن يعرفه االتصال بالرقم
863150-03

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ذكرى ثالث ►
يـصــادف الـيــوم السبت الــواقــع فيه
 ٢٠١٨/٥/٥ذكــرى مــرور ثالثة ايــام
على وفاة املرحوم

االستاذ حسني حسن بركات رئيس قلم
محكمة االستئناف الجزائية /بعبدا
في بلدته رب تالتني الساعة الرابعة
ع ـص ــرا ح ـي ــث ي ـت ـلــى اي م ــن ال ــذكــر
الحكيم عن روحه الطاهرة
زوجته :املربية هال فلحه
شقيقه :املرحوم املالزم اول علي
اوالده  :حسن وعلي .
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :زيـ ـ ـن ـ ــب ون ـ ـسـ ــريـ ــن زوجـ ـ ــة
الشهيد محمد جوني وجنى.
تقبل التعازي عن روح الفقيد يوم
الخميس الواقع فيه ٢٠١٨/٥/١٠في
مجمع املجتبى  /حي االمريكان من
الثالثة حتى السادسة عصرا.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

