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إعالن

لبنان

3

على الغالف

)هيثم الموسوي(

التسييس الفئوي للتظاهرات ينذر
بفوضى تهدد الحراك والبالد
إبراهيم األمين
م ــن ي ـم ـل ـكــون تـ ــرف ال ـن ـق ــاش امل ـف ـتــوح،
ّ
وجلهم مــن النخب املنتفخة ،وحدهم
مــن ال يـهـتـمــون النـ ــدالع ال ـفــوضــى في
لبنان .ليس ألنهم قصيرو النظر حيال
ما سيصيبهم من ضــرر ،شأنهم شأن
بقية الناس .ولكن ،فقط ،ألنهم ليسوا
على الطاولة .هؤالء يتصرفون ،في كل
االحتجاجات واالنتفاضات والثورات،
باسمها،
على أنهم الناطقون الدائمون
ّ
لكن ما يريدونه هو الوصول الى جنة
السلطة ،ال أكثر وال أقل.
ق ــد يـ ـك ــون ه ـ ــذا ح ـق ـه ــم .ك ـم ــا ه ــو حــق
الـقــوى السياسية استغالل كــل تطور
سياسي أو شعبي لتحسني موقعها.
لـ ـك ــن م ـ ــا لـ ـي ــس م ـ ــن ح ـ ــق ك ـ ــل ه ـ ـ ــؤالء،
م ـح ــاول ــة جـ ـ ّـر الـ ـن ــاس الـ ــى مــواج ـهــات
وأه ــداف ليست هــي جوهر مــا يطالب
به الخارجون الــى الـشــوارع في معظم
لبنان .ليس مــن حــق ه ــؤالء ،أف ــرادًا أو
م ـج ـمــوعــات أو قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ،أخــذ
الشارع الى مطارح ال تطابق هواجسه
الــرئ ـي ـس ـيــة املـتـمـثـلــة ف ــي ك ـنــس جيش
ال ـفــاســديــن .وه ــذا الـجـيــش ال يقتصر
على مــن يـصـ ّـر اإلع ــام فــي لبنان على
ح ـص ــره ف ــي الئ ـح ــة س ـيــاس ـيــن .وك ــأن
البقية ـ ـ من اقتصاديني وتجار ورجال
أعمال ورجال دين وإعالميني وخبراء
وناشطي املنظمات املمولة من الخارج
ـ ـ ليسوا من أعضاء هذا الجيش الذي
ينهش في جسد لبنان.
بات واضحًا ،اليوم ،حجم الخطر الذي
يـحــدق بــالـحــراك .والـخـطــر ،هـنــا ،ليس
مــن أهــل ال ـحــراك وجـمـهــوره الحقيقي.
ب ــل م ــن م ـســاعــي أرك ـ ــان هـ ــذا الـجـيــش
لـنـقــل املــواج ـهــة ال ــى م ـكــان آخ ــر ،وإل ــى
إع ــادة إحـيــاء الـشـعــارات الــزائـفــة حول
تعايش الطوائف والطائفيني ،وحول
وحدة البالد من شمالها الى جنوبها،

وحول الدور السياسي لهذا الفريق أو
ذاك ،وح ــول عــاقــات لـبـنــان بــالـخــارج،
وحـ ـ ـ ــول أحـ ـ ـ ـ ــوال امل ـ ــوض ـ ــة وال ـ ـت ـ ـسـ ـ ّـوق
والـصــراعــات املالية والـتـجــاريــة .وكــأن
ال ـ ـنـ ــاس املـ ـقـ ـه ــوري ــن الـ ــذيـ ــن ي ـع ــان ــون
البطالة والعوز ،وباتوا ال يثقون أن في
إمكانهم تعليم أوالدهم أو توفير مالذ
صحي لهم أو عمل ،ليسوا هم أصحاب
القضية.
لذلك ،بــات واجبًا تحذير الجميع من
خـطــر الـفــوضــى الـتــي تـهــدد كــل شــيء:
ال ـ ـحـ ــراك وم ـ ــا ب ـق ــي م ــن اسـ ـتـ ـق ــرار فــي
ّ
لبنان .الفوضى التي تعيد بث الروح
فــي الـتــوتــرات ،الـتــي ســرعــان مــا تأخذ
وجـ َـهـ ِـويــة،
أب ـعــادًا مناطقية وطــائـفـيــة ِ
وسرعان ما تستدعي الخارج للتمويل
والدعم والتسلح والغطاء السياسي.
وتستدعي آلـيــات االسـتـفــزاز الباحثة
ع ــن ض ــرب ــة ورد ع ـل ـي ـهــا .وت ـس ـتــدعــي
العاطلني عن العمل ودفعهم ليكونوا
جـ ـي ــوش الـ ـجـ ـي ــل الـ ـج ــدي ــد مـ ــن ورثـ ــة
الطائفيني على اختالفهم.
أصـ ـ ـح ـ ــاب املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي نـ ـش ــر ه ــذه
الـفــوضــى بــاتــوا أكـثــر مــن املـتــوقــع .من
ب ـي ـن ـهــم ق ـ ــوى ال ـس ـل ـط ــة الـ ـت ــي تـعـتـقــد
ب ــأن ال ـفــوضــى تـعـيــد إن ـتــاج قــواعــدهــا
للعودة الــى لعبة الحوار من فــوق من
أجـ ــل امل ـك ــاس ــب م ــن فـ ــوق أيـ ـض ــا .ومــن
ب ـي ـن ـهــم ،ك ــذل ــك ،أصـ ـح ــاب ال ـن ـف ــوذ في
املؤسسات املالية واالقتصادية الذين
يريدون إعــادة تعويم تجربة مافيات
الـحــرب لكسب املــزيــد مــن األم ــوال غير
املـشــروعــة .ومــن بينهم ،أيـضــا ،القوى
السياسية املتقلبة ـ ـ تــارة في السلطة
وطــورًا في املعارضة ـ ـ والساعية الى
تحسني شــروطـهــا .كما أن مــن بينهم
املجموعات التي تعيش على تمويل
ال ـ ـخ ـ ــارج وتـ ــريـ ــد تـ ـس ــدي ــد ال ـف ــوات ـي ــر
ل ــه ،واإلع ـ ـ ــام ال ـخ ــاض ــع لـسـلـطــة امل ــال
واملـيـلـيـشـيــات الـطــائـفـيــة .ه ــذا اإلع ــام

الذي يتوهم أن بإمكانه الحلول مكان
أهل الحكم ،والذي يقوم بأقذر األدوار
فــي تقديم الـشـعــارات السياسية على
ال ـش ـع ــارات املـطـلـبـيــة ،ألن ــه ـ ـ ـ ـ أي ـضــا ـ ـ
يـسـ ّـدد فواتيره الــى الـقــوى السياسية
واملالية التي ال تــزال ّ
تموله من أموال
الـنــاس والــدولــة .وهــذه هــي الـحــال مع
غــالـبـيــة ال ـق ـن ــوات الـتـلـفــزيــونـيــة الـتــي
س ـبــق ل ـحــاكــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
س ــام ــة ،ال ـ ــذي اس ـت ـغــل نـ ـف ــوذه داخ ــل
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـت ــاب ـع ــة مل ـص ــرف لـبـنــان
وداخ ـ ــل ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي وم ــع كـبــار
التجار ،ملعالجة مشكالت أصحابها،
وس ـ ّـه ــل ل ـه ــا ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ق ــروض
مــالـيــة كـبـيــرة ،لــم يـصــرف منها قــرش

يلعب بعض االعالم
أقذر االدوار في تقديم
الشعارات السياسية
ّ
على المطلبية ويسدد
فواتيره الى القوى
الداعمة له
الدور االبرز في منع
الفوضى لقوى أمنية
وعسكرية يجب ان تفكر
قياداتها بأن طموحاتها
السياسية لم تعد تنفع

واح ـ ــد ف ــي امل ــؤس ـس ــات اإلع ــام ـي ــة أو
لـتـحـســن ظ ــروف الـعــامـلــن فـيـهــا ،بل
اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت لـ ـخ ــدم ــة أص ـ ـحـ ــاب ه ــذه
الـ ــوسـ ــائـ ــل ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم ال ـت ـج ــاري ــة
الجانبية.
ال ـف ــوض ــى امل ـح ــدق ــة ب ــال ـح ــراك خـطـيــرة
ألن ـهــا سـتـضــع ال ـن ــاس أم ــام االخـتـيــار
بــن االسـتـمــرار فــي املطالبة بالتغيير
الشامل ،والفوضى األمنية واالنهيار
املالي .يــراد ،اليوم ،أن يقال للناس إن
عليكم أن تـخـتــاروا :إمــا القبول بحكم
الـ ـف ــاس ــدي ــن ُفـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد
َ
ـولــن على القطاعات
واإلع ــام واملـســتـ ِ
ال ـتــربــويــة وال ـص ـح ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة،
وإما الذهاب الى فوضى وحروب تنال
من راحتكم وأمن عائالتكم.
ّ
وإذا ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــراك لـ ــم ي ـت ـش ــك ــل عـلــى
ّ
هيئة ّ
تحرك منظم تقف خلفه قوى أو
تحالفات واضـحــة ،فــإن الوقت ال يزال
مـتــاحــا لـخـلــق إط ــار تنسيقي يحميه
من عملية التسييس القائمة ألهــداف
ّ
تخصه .وهــو إطــار ض ــروري ،لكون
ال
جيش االنتهازيني يتحرك بقوة داخل
الـســاحــات ،وألن اإلع ــام يريد أن يقرر
ما هي املطالب الحقيقية للناس ،علمًا
بأن هذا كله ال يعفي السلطة ،وقواها
كافة ،من التصرف بواقعية بدل اإلنكار
وامل ـكــابــرة .أمــا ال ـتــذرع بأننا ال نعرف
مطالب الناس فهو عذر أقبح من ذنب.
ً
الـ ـش ــارع ي ــري ــد ،أوال ،ش ــراك ــة تمنحه
حــق الــرقــابــة الفعلية على مــا تقوم به
مؤسسات السلطة ويــريــد التثبت من
وص ــول شخصيات الــى مــواقــع الـقــرار
واإلشراف على إنفاق املال العام وإدارة
مؤسسات الــدولــة .وهــو أمــر مـتــاح ،ما
ل ــم ت ــواص ــل الـسـلـطــة عـمـلـيــات فحص
دمــاء الطائفية وال ــوالءات الشخصية
ّ
لكل مرشح لتولي وظيفة عامة .وألن
الناس يريدون الخالص من زمن ربط
مصير ال ـبــاد ومـقــدراتـهــا بأشخاص

حــرام النــاس ....حــرام لبنــان يــا حــكام!!!

دون غ ـيــرهــم .ه ــل ب ــات ل ـب ـنــان عــاج ـزًا
عن إيجاد حاكم جديد ملصرف لبنان
يـتــولــى اإلشـ ــراف عـلــى آل ـيــات منطقية
وع ـم ـل ـي ــة والسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــات
الـنـقــديــة فــي ال ـب ــاد؟ هــل يـخـلــو لبنان
م ــن شـخـصـيــات تـجـيــد إدارة وزارات
الـ ـخ ــدم ــات ك ــاف ــة م ــن دون ال ـخ ـضــوع
ل ــوص ــاي ــة هـ ــذه ال ـج ـهــة ال ـس ـيــاس ـيــة أو
تلك؟ وهل بات خاليًا من كــوادر قادرة
على حفظ الحق العام في البحر والبر
والـ ـه ــواء؟ ه ــل ب ــات ل ـب ـنــان ع ــاج ـزًا عن
إدارة مــرفــق ع ــام ،حـتــى يـكــون البديل
بيع الدولة إلى أثرياء جمعوا أموالهم
من السرقات والفساد.
عـلــى أن الـ ــدور األبـ ــرز فــي مـنــع ان ــزالق
الـجـمـيــع نـحــو ال ـفــوضــى امل ــدم ــرة ،هو
لقوى أمنية وعسكرية ،يجب أن تفكر
قياداتها ،ملرة واحــدة ،بأن طموحاتها
السياسية لم تعد تنفع .هذه القيادات
الـطــائـفـيــة لــم تـعــد قـ ــادرة عـلــى حماية
مــواق ـع ـكــم .ووع ـ ــود ال ـ ــدول الـخــارجـيــة
ل ـك ــم ب ـم ـن ــاص ــب وام ـ ـت ـ ـيـ ــازات لـ ــم تـعــد
قــاب ـلــة ل ـل ـت ـح ـقــق .انـ ـظ ــروا م ــن حــولـكــم
كيف يهرب الـغــرب ،تــاركــا مــن وثــق به
وت ـعــامــل م ـع ــه .وإذا ل ــم ت ـب ــادر ال ـقــوى
العسكرية واألمنية الى ابتداع وسائل
تمنع ص ــدام الـنــاس بعضها ببعض،
وت ـم ـنــع اس ـت ـغــال ه ــذا أو ذاك إلدارة
ال ـح ــراك ،وه ــو أم ــر فــي إمـكــانـهــا فعله،
فسنكون أمام انقسامات تطيح وحدة
هذه القوى وفعاليتها .عندها ،سيقول
الناس بأن من غير املجدي إنفاق قرش
واحد على جيش وقوى أمن وأجهزة ال
تبادر الى حماية السلم األهلي...
لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم عـ ـل ــى مـ ـفـ ـت ــرق طـ ـ ــرق.
والفوضى التي ّ
تهدد الحراك الشعبي
ستجلب العار لكل من يعلم ويصمت،
ّ
يصر على أنه األكثر معرفة،
ولكل من
ّ
ّ
وكــل مــن يـمــارس فوقية أخالقية على
اآلخرين.
10/24/19 2:29 PM
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على الغالف

ضغط غربي للتجاوب مع المطالب:
المس بالمتظاهرين ممنوع

حزب الله إلى الساحة :فتح الطرقات وموازنة الخــصوم
كل املؤشرات تؤكد أن دعوة رئيس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ــون إلـ ــى
«إعــادة النظر بالواقع الحكومي»،
كـمــا الـتــرحـيــب بـهــا مــن قـبــل رئـيــس
الحكومة سعد الحريري ،لن يؤديا
حـتـمــا إل ــى تـعــديــل وزاري .مـصــادر
واسـعــة االط ــاع قــالــت إن الحريري
سـ ـم ــع ،م ـ ــرة جـ ــديـ ــدة ،مـ ــن ع ــواص ــم
غــربـيــة ت ـشــديــدًا عـلــى ضـ ــرورة عــدم
حـ ـص ــول فـ ـ ــراغ فـ ــي كـ ــل ال ـس ـل ـط ــات،
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث فـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات
اصـ ــاح ـ ـيـ ــة اضـ ــاف ـ ـيـ ــة ت ـع ـي ــد ج ـ ــزءًا
مــن الـثـقــة بــالـحـكــومــة ال ــى ال ـشــارع.
وقــالــت امل ـصــادر ان ال ـحــريــري ابـلــغ
الرئيسني عون ونبيه بري وقيادة
حـ ــزب الـ ـل ــه اسـ ـتـ ـع ــداده ال ـس ـي ــر فــي
خيار تشكيل حكومة جديدة ،لكنه
اشـتــرط االتـفــاق الكامل عليها قبل
اي اس ـت ـق ــال ــة ،واال ف ـه ــو ال ي ـمــانــع
ً
تعديال وزاريــا كبيرًا .لكن يبدو ان
ح ــزب ال ـلــه ،وال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
يـ ــرف ـ ـضـ ــان أي تـ ـع ــدي ــل ي ـس ـت ـه ــدف
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل .إسـ ـق ــاط
ً
ب ــاسـ ـي ــل ،فـ ـض ــا ع ــن ك ــون ــه مـطـلـبــا
ل ـ ـل ـ ـشـ ــارع ،ه ـ ــو الـ ـبـ ـن ــد االول ع ـلــى
الئحة مطالب جميع معارضيه من
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،كـمــا ف ــي قـيــادة
الجيش التي رفضت التدخل لفتح
الـطــرقــات ،والـحــرص على استمرار
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ،ت ـم ـه ـيــدًا لـيـكــون
بــاس ـيــل ض ـح ـي ـتــه .وات ـس ـعــت دائ ــرة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ف ــي م ـح ـي ــط ال ــرؤس ــاء
ال ـث ــاث ــة ل ـق ـي ــادة ال ـج ـي ــش ،لـكــونـهــم
كـ ــانـ ــوا يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون م ـن ـه ــا خـ ـط ــوات
«اكـ ـث ــر ف ـعــال ـيــة ف ــي ف ـت ــح ال ـط ــرق ــات
واملـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ف ـت ــح امل ــؤس ـس ــات
ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة» .ل ـكــن م ـصــادر
ق ــري ـب ــة م ــن ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد
ج ــوزي ــف ع ــون ت ــؤك ــد أن الـحـكــومــة
ل ــم ت ـب ـل ـغــه ب ـ ــأي قـ ـ ــرار واضـ ـ ــح بـعــد
ب ـشــأن ف ـتــح ال ـط ــرق ــات ،وأن ــه مكلف
حماية املؤسسات العامة وحماية
املتظاهرين ايضا .أضافت املصادر
ان ال ـج ـي ــش «م ـس ـت ـع ــد ل ـت ـن ـف ـيــذ مــا
تـطـلـبــه ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،عـلـمــا
بأنه يعمل من اجل فتح الطرق من
دون مواجهات مع املتظاهرين».
ومــع إقفال ملف التعديل الــوزاري،
وقبله ملف استقالة الحكومة ،التي
ال تتحقق دسـتــوريــا إال باستقالة
س ـتــة أعـ ـض ــاء م ــن م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء

اتسعت دائرة
االنتقادات في محيط
الرؤساء الثالثة ألداء
قيادة الجيش

أو ب ــاس ـت ـق ــال ــة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،
انتقل حزب الله إلى الشارع ،تحت
ع ـن ــوان ــن :ف ـتــح ال ـط ــرق ــات ،وإي ـجــاد
توازن مع القوى السياسية املعادية
ل ــه ال ـتــي تـسـعــى إل ــى ركـ ــوب مــوجــة
ال ـح ــراك الـشـعـبــي .أول إش ــارة على
ذل ــك ص ــدرت م ــن الـنـبـطـيــة ،ق ـبــل أن
تستكمل أمــس فــي ساحتي ريــاض
ال ـص ـل ــح والـ ـشـ ـه ــداء ،ح ـي ــث ش ـهــدت
ال ـســاح ـتــان إش ـك ــاالت ع ــدي ــدة ،بعد
ن ـ ــزول م ـج ـم ــوع ــات م ـح ـســوبــة عـلــى
حزب الله إلى التظاهرةّ ،
عبرت عن
رفـضـهــا الت ـهــام ال ـحــزب بــاملـشــاركــة
ف ــي ال ـف ـســاد ،ورف ـض ــا لـشـتــم الـسـيــد
حسن نصر الله.
مصادر فريق  8آذار رأت أنه صارت
ل ــدى ال ـحــزب قـنــاعــة ب ــأن «الـســاعــن
إلـ ـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــف ح ـ ـ ـ ــراك الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن،
السيما القوات وعدد من السفارات
والـتـلـفــزيــونــات املـمــولــة مـنـهــا ،إنما
هدفه إسقاط العهد وإرباك الحزب
ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــواء ،م ــن خـ ــال ال ـتــرك ـيــز
على مطلب إسقاط الحكومة ،الذي
ي ـقــود حـكـمــا إل ــى املـطــالـبــة بسقوط
العهد .فالجميع يــدرك أن استقالة
الـحـكــومــة سـتـقــود إل ــى ع ــدم الـقــدرة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــوع ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــراغ.
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراغ مـ ــرف ـ ـقـ ــا ،ب ــاحـ ـتـ ـج ــاج ــات
ف ــي الـ ـش ــارع ،س ـي ــؤدي إل ــى تــدهــور
الـ ــوضـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،واحـ ـتـ ـم ــال
انهيار الليرة ،ما ستكون نتيجته
نقل الـبــاد إلــى حالة مــن التوترات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـف ـج ــر ف ـ ــي وج ــه
الحزب ورئاسة الجمهورية».
ل ـكــن ك ـيــف سـيـتـعــامــل «ح ــزب ال ـلــه»

مــع املــوقــف ال ــراه ــن فــي ظــل قــراء تــه
تلك؟ تجيب املصادر بأن الحزب «ال
يريد مواجهة املتظاهرين .واجرت
قيادة الحزب مراجعة ملا جــرى في
الـنـبـطـيــة أول م ــن امـ ــس ،وخـلـصــت
إلى أنه كان خطأ في التنفيذ لقرار
ف ـت ــح ال ـ ـطـ ــريـ ــق» .وت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ــارة
إلـ ـ ــى أن يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس شـ ـه ــد جـ ــوالت
مــن االشـتـبــاكــات الـتــي عملت قــوات
مكافحة الشغب على فضها .وبقي
ال ـتــوتــر عـلــى حــالــه ل ـســاعــات ،علمًا
بأن حضور أنصار الحزب ُ
«يتوقع
أن يـ ـتـ ـكـ ـث ــف فـ ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة،
بــالـتــزامــن مــع ت ـحــركــات عــونـيــة في
أكثر من منطقة».
م ــع ذلـ ــك ،حــاف ـظــت قـ ـي ــادات ال ـحــزب
نـظــريــا عـلــى تــأيـيــد ال ـحــراك ،فــأشــار
الوزير محمود قماطي لـ «أل بي سي
آي» إل ــى «أن ـنــا نعتبر ه ــذا الـحــراك
وطـنـيــا يـعـ ّـبــر عــن وج ــع ال ـنــاس وال
ّ
تحركه أي سـفــارة فــي العالم ولكن
عـلـيــه أن يـبـلــور مـطــالـبــه» .كـمــا أكــد
النائب حسن فضل الله أن ما حققه
املتظاهرون في أيــام تاريخي ،ولن
يكون بإمكان السلطة تجاوزه.
م ــاذا بـعــد؟ املــواقــف املـعـلـنــة ال تــزال
ح ـت ــى الـ ـي ــوم مـ ـص ــرة ع ـل ــى وج ــوب
حماية املتظاهرين وعدم التعرض
لهم ،لكن هذا القرار سيكون مقرونًا
بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى م ـنــع ح ــرف وجـهــة
ال ـت ـح ــرك ــات م ــن ت ـح ــرك ــات مـطـلـبـيــة
إلـ ـ ــى م ــواجـ ـه ــة مـ ــع الـ ـعـ ـه ــد وحـ ــزب
الـلــه .أمــا عمليًا ،فـقــد حـســم الـحــزب
قراره بضرورة فتح الطرقات ،حيث
يتوقع أن يتم التواصل مع الجيش
لـلـقـيــام ب ــذل ــك ،ل ـكــن ل ــم ي ـعــرف كيف
ّ
سيتصرف الحزب في حــال استمر
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش فـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ــرك الـ ـخـ ـي ــار
للمتظاهرين.

عون يريد محاورة المتظاهرين
وكـ ــان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
ع ــون ق ــد اع ـت ـبــر ف ــي خ ـط ــاب مـتـلـفــز
تـ ــوجـ ــه فـ ـي ــه إلـ ـ ــى امل ـع ـت ـص ـم ــن أن ــه
«ألن االصـ ـ ــاح ه ــو ع ـم ــل س ـيــاســي
بامتياز ،أصبح من الضرورة إعادة
الـنـظــر بــالــواقــع الـحـكــومــي الـحــالــي
كــي تتمكن الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة من
مـتــابـعــة مـســؤولـيــاتـهــا ،وطـبـعــا من
خــال االصــول الدستورية املعمول
ب ـ ـهـ ــا» .وإذ أش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ح ــري ــة

(هيثم الموسوي)

التعبير هي حق محترم ومحفوظ
ل ـل ـج ـم ـيــع» ،ق ــال إن «ح ــري ــة الـتـنـقــل
هــي حــق لـكــل املــواط ـنــن وي ـجــب أن
ُت ـح ـت ــرم وت ـ ـ ّ
ـؤم ـ ــن» .ودع ـ ــا ال ـج ـم ـيــع
ألن ي ـ ـكـ ــونـ ــوا «امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــن ل ـت ـن ـف ـيــذ
االص ــاح ــات ،وال ـســاحــات مفتوحة
دائ ـمــا أمــام ـكــم ،فــي ح ــال حـصــل أي
تأخير او مماطلة .وأنا من موقعي،
س ــأك ــون ال ـض ـم ــان ــة وس ــأص ــارح ـك ــم
ب ـكــل م ــا ي ـح ـصــل .وس ــأب ــذل جـهــدي
لتحقيق االصالح».
وردًا على الدعوات إلسقاط النظام،
ق ـ ـ ــال إن «الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال يـ ـتـ ـغـ ـي ــر فــي
ال ـســاحــات» .وأضـ ــاف« :صـحـيــح أن
نـظــامـنــا ب ــات بـحــاجــة إل ــى تـطــويــر،
ألنـ ـ ــه مـ ـشـ ـل ــول مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات وه ــو
ع ــاج ــز عـ ــن تـ ـط ــوي ــر نـ ـفـ ـس ــه ،ول ـك ــن
ه ــذا االم ــر ال يـحـصــل إال م ــن خــال
املؤسسات الدستورية» .كما اعتبر
أنــه «حــان الــوقــت لتغيير النموذج
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ل ـ ـي ـ ـص ـ ـبـ ــح م ـن ـت ـج ــا
وي ـ ـخ ـ ـلـ ــق فـ ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـمـ ـ ــل» .وخـ ـل ــص
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة إل ـ ـ ــى إب ـ ـ ــداء
اسـتـعــداده لفتح ح ــوار مــع ممثلني
عن املتظاهرين للنقاش في كيفية
تحقيق أهــدافـهــم مــن دون التسبب
بــاالن ـه ـيــار وال ـف ــوض ــى» .وق ــد القــى
خـ ـط ــاب ع ـ ــون ت ــرح ـي ـب ــا م ــن رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة الـ ــذي ات ـص ــل ب ــه مـ ّ
ـرح ـبــا
بــدعــوتــه إلــى ض ــرورة إع ــادة النظر
بالواقع الحكومي الحالي.
كذلك القى خطاب عون ترحيبًا من
ب ـكــركــي ،فــأث ـنــى ال ـب ـطــريــرك ب ـشــارة
الراعي ،في بيان صــادر عن املكتب
اإلعــامــي فــي بـكــركــي ،عـلــى دعــوتــه
لـفـتــح ح ــوار ب ـنــاء مــع املـتـظــاهــريــن.
ك ـم ــا أي ـ ــد «ض ـ ـ ـ ــرورة إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
بـ ــالـ ــواقـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــي الـ ـح ــال ــي مــن
خــال األصــول الدستورية املعمول
ب ـ ـهـ ــا» .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،شـ ـ ّـدد
أن «املطلوب اليوم هو
الراعي على ّ
ح ـكــومــة م ـص ــغ ــرة ح ـي ــادي ــة ك ـفــوء ة
ت ـن ـق ــذ لـ ـبـ ـن ــان وت ـ ــول ـ ــد الـ ـثـ ـق ــة ل ــدى
املــواط ـنــن» ،الفـتــا إل ــى أن «الـحــركــة
الـشـعـبـيــة ومـطــالـبـهــا املـحـقــة ب ــدأت
تـ ـعـ ـط ــي ثـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــا» .وفـ ـ ـ ــي سـ ـي ــاق
م ـن ــاق ـش ــة األح ـ ـ ـ ــداث املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فــي
لبنان ،استقبل الحريري ،أمس ،في
بـيــت الــوســط ،س ـفــراء دول االتـحــاد
األوروبــي في لبنان تقدمهم سفير
االتحاد في لبنان رالف طراف.

غريب :تصعيد االنتفاضة لبناء دولة وطنية

(مروان طحطح)

إل ــى «ال ـث ــوار فــي ال ـطــرق والـســاحــات
ّ
وكـ ـ ـ ــل بـ ـ ـل ـ ــدان االغـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب ف ـ ــي ال ـل ـي ــل
ّ
للحزب
توجه األمني العام
والنهار»،
ً
ّ
ال ـش ـيــوعــي ح ــن ــا غ ــري ــب .أل ـق ــى كـلـمــة
أمــس ،دعــا فيها إلــى اإلقــدام «إلعــادة
تكوين السلطة السياسية على أسس
جــديــدة ،بــدءًا من استقالة الحكومة،
وتشكيل حكومة انتقالية من خارج
املنظومة السلطوية الحالية ،تكون
مـهـمـتـهــا :إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات نيابية
مبكرة خــارج القيد الطائفي ،اتخاذ
ّ
كــل اإلج ــراءات الستعادة املــال العام
املنهوب ،رفــع السرية املصرفية عن
ّ
ّ
ك ــل ال ــذي ــن ت ــول ــوا م ـســؤول ـيــة ال ـشــأن
مساءلة الــذيــن اسـتـفــادوا عن
الـعــامّ ،
غ ـي ــر ح ـ ــق مـ ــن الـ ـهـ ـن ــدس ــات امل ــال ـي ــة،
إل ــى جــانــب الــذيــن تــراكـمــت ملفاتهم
ف ــي خ ــزائ ــن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة،
وإس ـقــاط بـنــود سـيــدر ومـنــدرجــاتــه،

ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى وضـ ــع ن ـظ ــام ضــريـبــي
تصاعدي يطال األربــاح الرأسمالية
والفوائد والريوع والثروة».
ّ
واس ـت ـغــرب غــريــب كـيــف أن «السلطة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ َس ـ ـت ـ ـق ـ ــل ،رغـ ـ ــم
مـشــاركــة قــرابــة مـلـيــونــي ّلـبـنــانــي في
االعتصامات» .السبب؟ أنها راهنت،
وفق األمني العام لـ«الشيوعي» ،على:
أوال ،ورقـ ـتـ ـه ــا املـ ـسـ ـم ــاة إص ــاح ـي ــة،
فرفضها ال ـشــارع مـنــذ ال ـبــدايــة ،فهي
ليست سوى مصفوفة لوعود وردية
وش ـع ـب ــوي ــة ج ـم ـع ــوه ــا م ــن أوراقـ ـه ــم
املسماة إصالحية
ثانياُ ،يراهنون على استخدام القمع
والترهيب والتهديد واستخدام القوة
ضــد املـتـظــاهــريــن الــراف ـضــن لـلــورقــة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ع ـب ــر ال ـج ـي ــش والـ ـق ــوى
األم ـن ـيــة ومـيـلـيـشـيــاتـهــا الـسـلـطــويــة.
ه ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـم ــع ل ـ ــن يـ ــزيـ ــد امل ـن ـت ـف ـضــن

إال إصـ ـ ـ ــرارًا وع ــزم ــا ع ـل ــى تـمـ ّـسـكـهــم
بمطالبهم وتصعيد تحركهم .ففي
يــوم االنتصار ملدينة النبطية تحية
إل ــى كــل املـنـتـفـضــن الــذيــن تـعــرضــوا
للقمع في كل هــذه املــدن والساحات،
مـتـمـنــن ال ـش ـف ــاء ال ـع ــاج ــل لـلـجــرحــى
واملصابني

وضع نظام
ضريبي تصاعدي يطال
األرباح الرأسمالية

ثــال ـثــا ،ي ــراه ـن ــون ع ـلــى ك ـســب الــوقــت
لتأليب ال ــرأي الـعــام ضــد االنتفاضة
بأساليب مختلفة ،عبر تصوير األمور
ُ
ّ
وك ـ ــأن االن ـت ـفــاضــة ه ــي ال ـت ــي تـسـ ّـبــب
االنهيار والفوضى وتعطيل الحياة
الطبيعية في البالد ،بينما الحقيقة
ّ
أن االنـ ـتـ ـف ــاض ــة هـ ــي األم ـ ـ ــل ال ـب ــاق ــي
للبنانيني .فهذه السلطة هي اعترفت
ّبواقع االنهيار املالي والنقدي ،وقالت
إنـ ــه ل ــم يـعــد ب ـم ـقــدور م ـصــرف لبنان
إمكانية ّالتحكم بسعر صرف الليرة،
وقالت إنــه لم يعد بمقدور املصارف
إقراضها املزيد من الديون ،وحاولت
تحميل أع ـبــاء فـشــل سـيــاســاتـهــا إلــى
أصـحــاب الــدخــل املـحــدود واملهمشني
والعاطلني من العمل ،عبر االستمرار
في سياسة االستدانة وزيادة الفوائد
وخدمة الدين العام وفرض الضرائب
غير املباشرة ورفــع فاتورة الكهرباء

واملـحــروقــات وبيع مؤسسات الدولة
وخصخصتها وفلتان األسعار ورفع
سعر صرف الدوالر.
رابعًا :يراهنون على ضرب االنتفاضة
بحجة أن لـيــس لــديـهــا ق ـيــادة ،وأنـهــا
مفككة ومـشــرذمــة إلــى عــدة حــراكــات،
م ـس ـت ـخــدمــن ب ـع ــض ش ــرك ــائ ـه ــم فــي
السلطة ممن استقالوا من الحكومة
أو م ــن امل ـعــارضــن الـسـلـطــويــن لـهــا،
وكـ ـ ــأن هـ ـ ــؤالء ج ـ ــزء م ــن االن ـت ـف ــاض ــة،
بينما االنتفاضة هي بــراء منهم وال
عالقة لها بهم .فاالنتفاضة هي التي
تحدد قيادتها ومن يمثلها.
وب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـع ـي ــد الـ ـ ـ ــ 95لـتــأسـيــس
ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي ،تـ ّ
ـوجــه
غـ ــريـ ــب ب ــال ـت ـح ـي ــة إل ـ ـ ــى الـ ـح ــزبـ ـي ــن:
«أردت ــم فــي هــذه الــذكــرى أن تحتفلوا
فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،فـ ـك ــان عـ ـيـ ـدًا فـ ــي قـلــب
االنتفاضة .هكذا كنتم وهكذا سيبقى

ً
حـ ــزب ـ ـكـ ــم ،ح ـ ــام ـ ــا رايـ ـ ــاتـ ـ ــه الـ ـحـ ـم ــراء
املـ ـض ــرج ــة بـ ــدمـ ـ ًـاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء» ،ال ـتــي
أثمرت «انتفاضة شعبية لم يسبق أن
ً
شهد لبنان مثيال لها من قبل ،فكما
كنتم معها رأس حربة في املواجهة،
اسـتـمــروا واهـتـفــوا إلس ـقــاط السلطة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ونـ ـظ ــامـ ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي
الـطــائـفــي وم ــن أج ــل اس ـتــرجــاع امل ــال
العام املنهوب،
إلى تصعيد هذه االنتفاضة واالرتقاء
بها واملساهمة بتنظيمها كي تكون
م ـشــروعــا ث ــوري ــا لـبـنــاء دول ــة وطنية
دي ـم ـق ــراط ـي ــة» .ودع ـ ــا غ ــري ــب أع ـضــاء
ّ
الحزب إلى «تضافر كل الجهود ،في
ب ـي ــروت وامل ـن ــاط ــق ،بــات ـجــاه تشكيل
لـجــان عـمــل مشتركة تـكــون ق ــوة دعــم
لهذه االنتفاضة لتحقيق انتصارها
املنشود».
(األخبار)

هيام القصيفي
لـ ــم ي ـش ـه ــد ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا فـ ــي ال ـس ـن ــوات
االخـ ـي ــرة ت ــداب ـي ــر أم ـن ـيــة م ـش ــددة كــالـتــي
يتخذها ال ـيــوم ال ـحــرس الـجـمـهــوري ،اال
عند حــدثــن :تـظــاهــرات  14آذار السقاط
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ام ـ ـيـ ــل لـ ـ ـح ـ ــود ،والـ ـتـ ـه ــدي ــدات
االرهابية في مرحلة معركة نهر البارد.
قطع الطرق املؤدية الى القصر الجمهوري
وتطويقه باالسالك الشائكة حدثان غير
مستحبني ،حني يكون قصر بعبدا على
اهـبــة االسـتـعــداد لالحتفال بـمــرور ثالث
سـ ـن ــوات ع ـلــى ع ــودت ــه الـ ــى ال ـح ـي ــاة بعد
الـفــراغ الــرئــاســي .وألن مــا يحصل مقلق
في النظرة الى رئاسة الجمهورية ،وفي
التعامل مــع التيار الوطني الحر كــذراع
سـيــاسـيــة لـلـعـهــد ،ف ــان جـمـلــة م ــؤش ــرات
تفرض نفسها في مقاربة الحدث.
باغتت االيــام االولــى وحجم التظاهرات
ونوعية املشاركني فيها سفارات غربية.
ب ـخــاف بـعــض االت ـه ــام ــات ،دخ ـلــت هــذه
السفارات على خط منع انهيار الحكومة
ال دع ـ ــم املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن .ل ـك ــن ب ـع ــد ث ـبــات
ه ـ ـ ــؤالء وتـ ــوحـ ــد ل ـغ ـت ـهــم ح ـ ــول امل ـط ــال ــب
امل ـع ـي ـش ـيــة وارت ـ ـفـ ــاع اعـ ــدادهـ ــم وامل ـش ـهــد
االس ـت ـث ـنــائــي ال ـ ــذي ق ــدم ــوه ف ــي ب ـيــروت
وصيدا وطرابلس ،والتيقن عبر قنواتها
املوثوقة ان ال رجــوع عن التظاهر ،تغير
تعامل الدوائر الديبلوماسية .على مدى
اليومني املاضيني ،تولى سفراء ودوائــر
غــرب ـيــة م ـب ــاش ــرة م ــن عــواص ـم ـهــا تبليغ
م ـس ــؤول ــن رف ـي ـع ــي امل ـس ـت ــوى ب ـض ــرورة
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى امـ ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن وع ــدم
اسـتـهــدافـهــم ،وبــاالخــص رفــض التعامل
م ـع ـهــم بـ ـق ــوة .ك ــان ــت ال ــرس ــائ ــل واض ـحــة
فــي اتـجــاه منع استخدام الـقــوى االمنية
والـجـيــش ضــد املـتـظــاهــريــن ،كما حماية
هـ ـ ــؤالء م ــن اي ت ـ ـج ـ ــاوزات .ب ـع ــد مـشـهــد
املــواج ـهــة بــن الـجـيــش ومـتـظــاهــريــن في
ج ــل ال ــدي ــب وذوق م ـص ـب ــح ،اس ـت ـن ـفــرت

الطواقم الديبلوماسية اكثر ،في محاولة
لفهم اب ـعــاد ه ــذا االص ـط ــدام «امل ـح ــدود»،
بـعــدمــا تـبــن لـهــا ان ال ـقــرار بفتح الـطــرق
قرار سياسي اتخذته مرجعيات رئاسية
وحكومية على السواءّ .
وجهت الرسائل
مـجــددا الــى املعنيني ،مترافقة هــذه املــرة
مع نصائح بـضــرورة اخــذ ما يجري في
ال ـش ــارع ب ـجــديــة وال ـت ـعــامــل م ــع املـطــالــب
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـ ــن خـ ـ ــال حـ ـ ـ ــوار ش ــام ــل
وتقديم تنازالت .ألن من شأن اي اصطدام
شامل أن يهز االستقرار ويعرض لبنان
ملـخــاطــر امـنـيــة ،وان يعيد مــراقـبــة العني
الــدول ـيــة لـلـبـنــان م ــرة ج ــدي ــدة ،مــا يسهل
االن ـت ـق ــال ال ــى مـعــايـنــة مـجـلــس االمـ ــن له
وبقرارات دولية ،وهذا حاليا ال يصب في
صالح احد.
امل ـش ـك ـلــة ف ــي م ــا ت ـل ـقــاه امل ـت ــواص ـل ــون مع
املسؤولني اللبنانيني ،ان ثمة نظرة إلى
الوضع الداخلي ال تقارب حجم املشكلة
الحقيقية املتمثلة بما يجري ميدانيا .بدا
ان ثمة تشبثا بعدم التراجع ولو خطوات
قليلة الى الوراء في محاولة انقاذية ،رغم
ان ال ـن ـصــائــح لـفـتــت ال ــى وجـ ــوب اح ــداث
صــدمــات ايجابية .واظـهــر خطاب رئيس
الجمهورية الــى اللبنانيني ،ان املراجعة
الحقيقية لم تحدث بعد ،ولــو انــه تناول
موضوع التغيير الحكومي ،الن الجميع
يـعــرف ح ــدود التغيير ال ـجــذري ال ــذي لن
يوافق عليه الوزير جبران باسيل.
ال ت ـ ــزال ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة االس ــاس ـي ــة
تـتـصــرف م ــع ال ـح ــدث مــراه ـنــة عـلــى ســأم
ال ـ ـنـ ــاس ع ــاج ــا ام آج ـ ــا  .وحـ ــولـ ــت فــي
الــوقــت نفسه قـطــع ال ـطــرق مطلبا للعهد
وع ـنــوانــا رئـيـسـيــا ف ــي مــواج ـهــة الـحــركــة
االحـتـجــاجـيــة .وب ــدا ذلــك السـبــاب تتعلق
بــال ـك ـبــاش ف ــي امل ـن ــاط ــق املـسـيـحـيــة اكـثــر
منه عنوانا سياسيا عــامــا ،بعدما تركز
االصرار في شكل فاقع على نزول الجيش
في هذه املناطق ،ال النبطية وال طرابلس
وال عــالـيــه ،عـلــى خلفية تــأجـيــج الـخــاف

املسيحي واتهام التيار للقوات اللبنانية
فــي درج ــة اول ــى والـكـتــائــب بــالـسـعــي الــى
االفــادة من التحرك الشعبي .قوبل نزول
الكتائب والقوات باعتراض املتظاهرين،
متهمني القوات بـ«سرقة» انتصار الناس
والتظاهر معهم رافضني حمل شعاراتها،
في حني كان يمكن للقوات التي انسحبت
من الحكومة متأخرة ان تتظاهر لوحدها
بــأعــامـهــا ،ال سيما ان بـعــض القواتيني
ارتـكـبــوا اخـطــاء على االرض .فــي املقابل
شـكــل ال ــوج ــود ال ـقــواتــي مـنــاسـبــة للتيار
الــوط ـنــي ل ـل ـتــرويــج ع ــن ح ـســاس ـيــات بني
الجيش وبينها احياء لصراع الثمانينات
والتسعينات ،والضغط في الوقت نفسه
لفتح الطرق في املناطق املسيحية فقط،
مــن دون ت ـنــاول اي فــريــق سـيــاســي آخــر،
وتـصـفـيــة ح ـســابــات اي ـضــا م ــع الـجـيــش،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة الـ ـتـ ـج ــاذب ال ــرئ ــاس ــي بــن
بــاسـيــل وق ــائ ــد ال ـج ـيــش ،وس ــط ك ــام عن
احقية مطالبة باسيل السابقة بتغيير
قــائــد الـجـيــش ومــديــر امل ـخــابــرات وال ـبــدء
بطرح اسماء بديلة.
حــرص الجيش منذ اللحظة االولــى على
تــأك ـيــد ان ــه ل ــن يـفـتــح ال ـط ــرق ب ــال ـق ــوة بل
سيتفاوض على فتحها ،مع املتظاهرين
وال ـقــوى الـتــي تتظاهر بما فيها الـقــوات
والكتائب ،ولن يعمد الى اخالء الساحات،
ولــن يتحمل كلفة ال ــدم .لكن هــذا املوقف
ل ــم ي ـثــر اع ـج ــاب ال ـت ـيــار الـ ــذي ب ــدأ حملة
اعالمية وسياسية مضادة لفتح الطرق،
مضافا اليها خطاب رئيس الجمهورية،
خـ ـص ــوص ــا ان خ ـ ـصـ ــوم ب ــاسـ ـي ــل ب ـ ــدأوا
يتحدثون عــن انـهــم تمكنوا مــن حصاره
فـ ــي ب ـع ـب ــدا ومـ ـنـ ـع ــوه مـ ــن االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
ال ـب ـت ــرون ال ـت ــي ت ـش ـهــد اي ـض ــا ت ـظــاهــرات
ض ــده .ع ــزز ال ـن ـفــور ال ـعــونــي مــع الجيش
ما حصل مع تظاهرة الــدراجــات النارية،
ثــم االص ـط ــدام االول مــع املـتـظــاهــريــن في
«ب ـ ـيـ ــروت ال ـش ــرق ـي ــة» الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــر جــس
نبض ،تبني عقمه ،وتأكد ملن تواصل مع
الجيش انه لن يتكرر ،ففتح الطرق سيتم
بـطــريـقــة سـلـمـيــة ت ـفــاوض ـيــة ،م ــع مــراعــاة
تأمني طرق بديلة لتلك املقطوعة ،لضمان
مرور الحاجات الضرورية.
شـكــل ال ـع ـنــوان امل ـيــدانــي غ ـطــاء سياسيا
لـ ـص ــراع داخـ ـل ــي اخ ـم ــدت ــه م ـبــدئ ـيــا ورق ــة
التفاهم واالنـتـخــابــات الرئاسية ،ليعود
متأججا ،عند أول فرصة ،وسط مخاوف
مـتــداولــة عــن سـيـنــاريــوهــات بـشـعــة .زكــى
ذلــك موقف الكنيسة املــؤيــد للتظاهرات،
واملغطي في الوقت نفسه لشرعية رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ك ـم ــوق ــف ت ـق ـل ـي ــدي ،سـبــق
للكنيسة ان قــامــت بــه مــع الــرئـيــس اميل
لـحــود .لكن مستقبله بــات مفتوحا على
احتماالت تعيد التذكير بالتسعينات ،مع
نقطة اضافية ان باسيل اليوم في بعبدا
الــى جانب عــون .وهــو يحشد مناصريه،
رغم ان حدود تظاهرهم ال تزال محصورة
فـ ــي ب ـق ـع ــة ج ـغ ــراف ـي ــة م ـض ـب ــوط ــة ام ـن ـيــا
مــن بـعـبــدا ال ــى ال ـح ــدت .ورغ ــم الـخــافــات
الــداخـلـيــة فــي عــائـلــة رئـيــس الجمهورية
حـ ـ ــول سـ ـب ــل م ــواجـ ـه ــة االزم ـ ـ ـ ـ ــة ،ال تـ ــزال
الكلمة لباسيل .اما عن شموله بالتعديل
الحكومي ،فهو ليس في مرتبة اي وزير
آخر مطروح للتبادل ،حتى لو كان وزير
املــال علي حسن خليل ،الن االخير نائب
فــي كتلة الرئيس نبيه ب ــري ،كــذلــك ليس
ف ــي م ـس ـت ــوى الـ ــوزيـ ــر م ـح ـمــد ش ـق ـي ــر .إذ
أن ــه رئـيــس اكـبــر كتلة نـيــابـيــة مسيحية،
واي تـعــديــل يـقــف ع ـنــده .وحـصــة الـقــوات
املستقيلة يجب ان تعود اليه واملواجهة
معها حتمية .امــا الجيش فله كــام آخر
وتوقيت آخــر .وخصوم باسيل يخشون
ّ
بذلك حال يعطيه سلطة مضاعفة تمكنه
من القفز مجددا فوق اي اعتبارات كانت
حتى اآلن مضبوطة ،وكل ذلك على طريق
الرئاسيات التي باتت في االيــام االخيرة
متقدمة على ما عداها.
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ُ
المصارف على فتح أبوابها؟
ؤ
تجر
هل
ِ
محمد وهبة
هناك كارثة مرتقبة اسمها «فتح أبواب
امل ـص ــارف» .فــي هــذه اللحظة سيكون
ه ـن ــاك ت ـهــافــت ع ـلــى ت ـحــويــل ال ــودائ ــع
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج .هـ ــذا األم ـ ــر كـ ــان مـحــور
أكـثــر مــن اجـتـمــاع ول ـقــاء فــي الـيــومــن
ّ
املــاض ـيــن وس ــط ن ـقــاش مــركــز أوصــل
جمعية املـصــارف إلــى طــريــق مسدود
فـ ــرض ع ـل ـي ـهــا االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي إق ـف ــال
أبواب املصارف حتى إشعار آخر ،وإن
كانت الجمعية ّ
عبرت عن القرار بشكل
ملتبس قائلة« :تبقى أبواب املصارف
مقفلة يوم غد الجمعة».
«حـ ـت ــى اآلن ال ي ـ ـ ــزال ح ــاك ــم م ـصــرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض س ــام ــة ي ــرف ــض إع ــان
فــرض قـيــود على السحب والتحويل
ّ
يسمى «كابيتال
بشكل مطلق أو مــا
كـ ــون ـ ـتـ ــرول» ،وه ـ ــو يـ ـت ــرك األم ـ ـ ــر لـكــل
م ـص ــرف أن ي ـق ــوم ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب مــع
وض ـ ـعـ ــه وع ـ ــاق ـ ــات ـ ــه م ـ ــع ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن».
بـ ــال ـ ـع ـ ـبـ ــارة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة يـ ـلـ ـخ ــص أحـ ــد
املصرفيني النقاش الــذي يــدور حاليًا
حــول فتح أب ــواب امل ـصــارف بعد ستة
أيام (عمل) من اإلقفال املتواصل .هذا
ال ـك ــام ل ـيــس أم ـ ـرًا ع ــاب ـرًا ف ــي الـقـطــاع
املـ ـص ــرف ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ـ ّـد «األه ـ ـ ـ ـ ــم» بــن
القطاعات االقتصادية فــي لبنان ،بل
ّ
هو مؤشر على مدى خطورة األوضاع
الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت مــام ـح ـهــا ت ـت ـب ـلــور مـنــذ
ص ـيــف  ّ ،2016م ــع ب ــداي ــة ال ـه ـنــدســات
املالية التي نفذها مصرف لبنان مع
املـ ـص ــارف .ف ـفــي ذل ــك ال ــوق ــت ت ـب ـ ّـن أن
ت ـبــاطــؤ ت ــدف ــق الــرســام ـيــل إل ــى لـبـنــان
أصبح نمطًا بنيويًا في نظام يعتمد
ب ـش ـك ــل مـ ـف ــرط ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـت ــدف ـق ــات
لتمويل االسـتـهــاك ال ـخــاص وال ـعــام،
أي االستهالك املعتمد على االستيراد
وعجز الحكومة بالعمالت األجنبية.
هـ ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــط بـ ـ ـ ــدأ ي ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـور ت ــدريـ ـج ــا
وتسارعت تبعاته مع مرور الوقت ،إلى
أن ب ــدأ ش ـ ّـح الـ ـ ــدوالرات الـنـقــديــة يظهر
ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح لـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف ول ــدى
ال ـص ــراف ــنّ .رد فـعــل ال ـق ـطــاع املـصــرفــي
ج ــاء ع ـلــى ش ـكــل ق ـيــود ع ـلــى الـتـحــويــل
وال ـس ـحــب وصـفـتـهــا وك ــال ــة «س ـتــانــدر
أن ــد ب ــورز» بــ«الـقـيــود الـنــاعـمــة» (انـظــر
تقرير «ستاندر أند بورز») .فقد عمدت
املـ ـص ــارف إل ــى ت ـحــديــد س ـقــف لسحب
الــودائــع النقدية بــالــدوالر (أل ــف دوالر
للمودع أسبوعيًا في بعض املصارف)،
وامتنعت املصارف عن تحويل الودائع
م ــن ال ـل ـي ــرة إلـ ــى الـ ـ ـ ــدوالر إال ل ـلــزبــائــن
املحظيني ،ورفعت العموالت على قبض
الـشـيـكــات الـنـقــديــة (وص ـلــت فــي بعض
امل ـصــارف إلــى  5بــاأللــف على كــل شيك
مهما كانت قيمته) ،وامتنعت عن تعبئة
آالت الصرافة ( )ATMبالدوالرات .كذلك
ّ
قلصت املـصــارف إلــى أدن ــى حـ ّـد ممكن
تـمــويــل االع ـت ـمــادات ب ــال ــدوالرات حتى
انــدل ـعــت أزمـ ــة ف ــي اس ـت ـيــراد املـشـتـقــات
النفطية والقمح وال ــدواء ،على اعتبار
أن أسـعــار ه ــذه السلع م ـحـ ّـددة رسميًا
من قبل ال ــوزارات .وهــذا يعني أن باقي
ال ـس ـل ــع املـ ـسـ ـت ــوردة واجـ ـه ــت املـشـكـلــة
نفسها ،لكنها ق ـ ّـررت تحميل فــروقــات
سعر الصرف إلى املستهلكني.
ّ
لشح
أمــا األه ــم ،والنتيجة األســاسـيــة
الدوالرات ،فكانت في نشوء سوق غير
نـظــامـيــة لـسـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة مـقــابــل
الــدوالر ،مرتفعًا السعر لدى الصرافني
إلــى  1800ليرة لكل دوالر (الصرافون
يـمـتـنـعــون ال ـي ــوم ع ــن بـيــع الـ ـ ــدوالرات،
وي ـقــال إن بعضهم يـخـ ّـبــئ ال ـ ــدوالرات
في انتظار بلوغ السعر الحد األقصى
لتحقيق أقصى ربح ممكن)…
كــل ه ــذه ال ـت ـطــورات الـتــي لــم يشهدها
ل ـب ـن ــان ف ــي ش ـب ــاط  2005وفـ ــي ت ـمــوز

 ،2006سـ ّـرعــت االن ـت ـقــال إل ــى مستوى
ّ
أعلى من األزمة املالية والنقدية تجلت
في إغالق املصارف أبوابها .عند هذه
النقطة ،وقعت املصارف في مأزق ،فلم
يعد بإمكانها العودة إلى فتح أبوابها
قـبــل ات ـض ــاح ص ــورة م ــا س ـت ــؤول إلـيــه
األوضاع في الشارع.
عندما اندلعت التظاهرات ،كان العدد
األكبر من أعضاء مجلس إدارة جمعية

التهافت على المصارف قد
يستنزف كل احتياطيات
«المركزي» بالعمالت األجنبية
امل ـصــارف برفقة حــاكــم مـصــرف لبنان
ري ــاض ســامــة ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
األميركية لحضور اجتماعات الخريف
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ف ــور ع ــودت ـه ــم ،اج ـت ـمــع مـجـلــس إدارة
جمعية املصارف وناقش مسألة فتح
األب ــواب .بعض املصرفيني كــان رأيهم
أن ــه ال يمكن فـتــح األبـ ــواب مطلقًا قبل
ّ
انتهاء التظاهرات وتبلور حل واضح
يعيد «االستقرار» .مصرفيون آخرون
أشـ ــاروا إل ــى أن ــه يمكن فـتــح املـصــارف

أب ــواب ـه ــا ،م ــع زي ـ ــادة م ـس ـتــوى الـقـيــود
ع ـلــى ال ـس ـحــب وال ـت ـحــويــل واالم ـت ـنــاع
عـ ــن تـ ـس ــدي ــد اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات الـ ــودائـ ــع
بـكــامــل قيمتها م ـبــاشــرة وتقسيطها
ع ـلــى أيـ ــام أو أســاب ـيــع إذا أم ـك ــن .هــذا
ال ـن ـقــاش انـطـلــق مــن مـســألــة أســاسـيــة،
وهـ ــي أن ح ـجــم ال ـط ـلــب ع ـلــى تـحــويــل
ً
ال ــودائ ــع إل ــى ال ـخ ــارج سـيـكــون هــائــا
وي ـفــوق ق ــدرة امل ـص ــارف عـلــى تلبيته.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ي ــن
ال ـل ــذي ــن عـقــدتـهـمــا جـمـعـيــة امل ـص ــارف
م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
أول من أمس ،ومع رئيس الجمهورية
ميشال عون أمس .وبحسب املعطيات
املتداولة ،قيل للرئيسني بوضوح« :إذا
فتحت املـصــارف أبوابها فــي ظــل عدم
االستقرار ،فإن كارثة ما ستحصل قد
تؤدي إلى انهيارات وإفالسات» ،وفق
مصادر مطلعة.
فــي ظــل ه ــذا الــوضــع ،ق ـ ّـررت املـصــارف
إب ـق ــاء فــروع ـهــا مـقـفـلــة ،وأن تـعـمــل مع
الزبائن مــن خــال آالت الصرافة فقط،
م ــن دون أن ي ـكــون ه ـنــاك أي عمليات
أخ ــرى ،س ــواء قـبــض ال ـقــروض وإي ــداع
الـشـيـكــات وسـحـبـهــا وإجـ ــراء عمليات
ال ـت ـح ــوي ــل… وب ـح ـســب ب ـي ــان جمعية
امل ـص ــارف ،فـقــد «واص ــل مجلس إدارة

ّ
بعيدًا عن التبسيط المخل

جمعية مصارف لبنان عقد اجتماعاته
اليومية ملواكبة التطورات املهمة التي
تشهدها البالد .وصدر عنه اآلتي:
 فــي ظــل اس ـت ـمــرار األوض ـ ــاع األمـنـيــةاملـ ـضـ ـط ــرب ــة وإق ـ ـف ـ ــال م ـع ـظ ــم الـ ـط ــرق،
وحرصًا على سالمة العمالء وموظفي
الـ ـقـ ـط ــاع وم ـم ـت ـل ـك ــات ــه ،ت ـب ـق ــى أب ـ ــواب
املصارف مقفلة يوم غد الجمعة في 25
تشرين األول .2019
 ت ــؤك ــد الـجـمـعـيــة أن ع ـمــل امل ـص ــارفسـ ـ ــوف ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ت ــأم ــن رواتـ ـ ــب
ُ
األ َجـ ــراء واملستخدمني واملــوظـفــن في
نهاية الشهر الجاري من خالل أجهزة
ال ـصــراف اآلل ــي املـنـتـشــرة فــي مختلف
األراضي اللبنانية.
يـهــم الجمعية أن تـشــدد عـلــى أولــويــة
وإلحاحية الــوصــول الــى حل سياسي
ن ــاج ــع ل ــأزم ــة ال ــراهـ ـن ــة ،وأن تطمئن
امل ــواط ـن ــن الـ ــى أن املـ ـص ــارف جــاهــزة
الس ـت ـئ ـن ــاف أع ـم ــال ـه ــا ك ــامل ـع ـت ــاد ف ــور
استقرار األوضاع».
بـ ـي ــان ال ـج ـم ـع ـي ــة ي ـع ـن ــي أن ال ـن ـش ــاط
االقتصادي املرتبط باستيفاء الفواتير
بني التجار والصناعيني وسواها من
العمليات املرتبطة باملصارف متوقف
حتى إشعار آخر ،فهل الحكومة قادرة
على إدارة أزمة من هذا النوع؟

نجيب نصرالله

«ستاندر أند بورز» تراقب لبنان «سلبًا»:

ازدواجية سعر الصرف
وقيود على السحب والتحويل
محمد وهبة
ما ورد في التقرير الصادر أخيرًا عن
وكالة التصنيف «ستاندر أند بورز»،
قـ ــد يـ ـك ــون أول إقـ ـ ـ ــرار ب ـ ــأن املـ ـص ــارف
ً
فــرضــت شـكــا مــن أشـكــال الـ«كابيتال
ك ــون ـت ــرول» ،واص ـفــة إي ــاه ب ــ«ال ـنــاعــم»،
و/أو إق ــرار بــأن هـنــاك ســوقــا مــزدوجــة
لسعر صــرف الـلـيــرة اللبنانية مقابل
الدوالر .وهي لم تكتف بذلك ،بل أعادت
التذكير بما ورد في تقرير سابق عن
احـتـيــاطــات مـصــرف لـبـنــان بالعمالت
األجنبية القابلة لالستعمال واملقدرة
بنحو  19مليار دوالر ،مشيرة إلى أنها
ستواجه الضغوط مجددًا .كذلك قالت
إن  2.1مـلـيــار دوالر انـسـحـبــت خــارج
ل ـب ـن ــان ...ه ــذا ال ــوض ــع ،بــاإلضــافــة إلــى
االحـتـجــاجــات الشعبية ،دفــع الــوكــالــة
إلــى إصــدار تقرير «مستعجل» نسبيًا
بعدما أمهلت لبنان ستة أشهر اعتبارًا
من آب املاضي ،تضع فيه لبنان «قيد
املــراقـبــة السلبية» لفترة ثــاثــة أشهر،
مـ ـح ــذرة م ــن خ ـفــض تـصـنـيـفــه ف ــي أي
وقت من هذه الفترة.
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت أمـ ـ ـ ــس وكـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـت ـص ـن ـي ــف
«ستاندر أنــد بــورز» تقريرًا عن لبنان
بعنوان «تصنيف لبنان قيد املراقبة
السلبية عـلــى ارت ـفــاع املـخــاطــر املالية
وال ـن ـق ــدي ــة» .تـشـيــر ال ــوك ــال ــة إل ــى أنـهــا
ستقوم بهذه املراقبة على مدى األشهر
الثالثة املقبلة ،موحية بأنه في أي يوم
مــن أيــام املراقبة قــد تصدر تقريرًا عن
تصنيف لـبـنــان .بالنسبة إلـيـهــا ،فــإن
خ ـفــض الـتـصـنـيــف يـمـكــن أن يحصل
«إذا ظهرت إشارات ضعف على تثبيت
سعر صرف الليرة والثقة واالستقرار،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط عـ ـل ــى ش ـه ـيــة
لـبـنــان لـخــدمــة الــديــن واالسـتـحـقــاقــات

ف ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـح ـ ــاج ـ ــات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة
الـخــارجـيــة الـكـبـيــرة» .وبــالـعـكــس ،فــإن
رفــع التصنيف أو إبـقــاءه على حالته
ّ
الراهنة ،مرتبط بظهور «إشــارات تدل
ع ـلــى أن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة تـقــدمــت
بـخـطــوات فــاعـلــة فــي عملية اإلص ــاح
ل ــدف ــع ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي وتـخـفـيــف
مستويات َّ
الدين على املــدى املتوسط.
الــدعــم الـخــارجــي ال ـض ــروري يمكن أن
يـســاعــد عـلــى التخفيف مــن الضغوط
وتحسني الثقة في تثبيت سعر صرف
الـلـيــرة ،ويسهم فــي خـطــوات تصنيف
إيجابية».
امل ـســار ال ــذي رسـمـتــه الــوكــالــة ،ينطلق
م ــن أن ال ـح ـكــومــة س ـت ــواج ــه تـحــديــات
تتعلق بتحسني صدقيتها فــي وضع
السياسات وتنفيذها ،وسط صعوبة
ف ــي ت ـح ـل ـيــل ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي بـسـبــب
ت ـس ــارع ال ـت ـط ــورات .فـهــي أشـ ــارت إلــى
أن امل ـص ــارف فــرضــت ق ـيــودًا «نــاعـمــة»
على عمليات السحب والتحويل« ،ما
يثير التساؤالت حول النظام النقدي».
وت ـفـ ّـســر ال ــوك ــال ــة عـمـلـيــة ف ــرض قـيــود
على سحب ال ــدوالرات ،مشيرة إلــى أن
«ش ـ ّـح ال ـ ــدوالرات يــزيــد كلفة التحويل
من الليرة إلى الــدوالر في السوق غير
النظامية .لذا ،فإن هناك سوقني لسعر
صـ ــرف ال ـل ـي ــرة م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر لـلـمــرة

 2.1مليار دوالر ُه ّربت
من لبنان في  8أشهر

األولى في البالد».
وأوضـ ـ ــح ال ـت ـقــريــر أنـ ــه ان ـس ـح ـبــت مــن
لبنان رساميل خالل األشهر الثمانية
األولى من عام  2019بقيمة  2.1مليار
دوالر ،موضحًا أن نمط ّ
نمو الودائع
ّ
املـقـيـمــة وغ ـيــر املـقـيـمــة «ت ـغــيــر بسبب
ضـ ـع ــف ثـ ـق ــة امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن وارت ـ ـفـ ــاع
املـ ـخ ــاط ــر ع ـل ــى ت ـث ـب ـيــت س ـع ــر ص ــرف
الليرة مقابل الدوالر ،وارتفاع أسعار
الفائدة» .فعلى املدى القصير ،تتوقع
الــوكــالــة أن تـكــون احتياطات مصرف
ل ـب ـن ــان ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة كــاف ـيــة
لتمويل عجز الحساب الجاري املقدر
ب ـق ـي ـمــة  13م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ،2019
وأن ت ـم ـ ّـول ح ــاج ــات ال ــدي ــن وخــدمـتــه
فــي تشرين الثاني  2019البالغة 1.5
م ـل ـي ــار دوالر اس ـت ـح ـق ــاق ــات س ـن ــدات
يوروبوندز وفوائدها بقيمة  1مليار
ّ
ستتجدد على
دوالر« ،لكن الضغوط
احـتـيــاطــات مـصــرف لبنان بالعمالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ح ــالـ ـي ــا ب ـق ـي ـم ــة  19م ـل ـيــار
دوالر».
وت ـحــدثــت الــوكــالــة ع ــن شـ ــراء مـصــرف
ل ـب ـن ــان الـ ــوقـ ــت« .مـ ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـس ـنــة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ام ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـص مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـب ـن ــان
السيولة بالعملة املحلية عبر إصــدار
ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات إيـ ـ ـ ـ ــداع وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات م ــال ـي ــة
(هـنــدســات) للتخفيف مــن املضاربات
على العملة املحلية .هذا األمر اشترى
امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ل ـل ـس ـل ـطــات املــال ـيــة
لوضع خطة املوازنة وخطة اقتصادية.
على أي ح ــال ،ارتـفـعــت نسبة الــدولــرة
إلــى مـسـتــويــات عــام  2007حــن بلغت
.»%73
وتـ ـت ــوق ــع الـ ــوكـ ــالـ ــة أن ي ـب ـل ــغ ال ـع ـجــز
اإلج ـم ــال ــي  %9.5م ــن ال ـن ــات ــج املـحـلــي
اإلجمالي على مــدى السنوات - 2019

)هيثم الموسوي(

 ،2022وأن يــزداد الدين الحكومي إلى
 %157م ــن ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
ف ــي ن ـهــايــة  ،2022م ـق ــارن ــة م ــع %140
فــي  .2018وهــي تشير إلــى أن «وضــع
ل ـب ـنــان ق ـيــد امل ــراق ـب ــة ي ـع ـكــس مـخــاطــر
الجدارة االئتمانية من زيادة الضغوط

امل ــال ـي ــة ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـنـ ـق ــدي ــة ...ه ــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ت ـع ـك ــس ت ـق ـل ــص ال ـت ــدف ـق ــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي س ـت ـفــاقــم ال ـض ـغــوط
املالية والنقدية ،فيما قــدرة الحكومة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـل ـم ـط ــال ــب
االجتماعية .إن الضغوط االجتماعية

ومحدودية قدرة املؤسسات في لبنان
على االستجابة لها يمكن أن تضغط
أك ـثــر ع ـلــى ال ـث ـقــة وع ـلــى االح ـت ـيــاطــات
بالعمالت األجنبية .املؤشرات تقول إن
هناك إمكانية بنسبة واحــد من اثنني
في اتجاه خفض التصنيف».

أن املخاض اللبناني سيكون عسيرًا .بل وأعسر
يبدو ّ
ّ
املسجلة في العالم .اإلنكار
مما تطلبته الوالدات املعروفة
السلطوي الذي خبره اللبنانيون سابقًا ،قبل الحرب وبعدها،
وتتواصل فصوله اليوم ،بدءًا من ورقة سعد الحريري
وحتى كلمة ميشال عون ،يتكامل مع فوضى «البدائل»
املطروحة وضبابيتها .وهي فوضى مقصودة ولها من
يرعاها ويحرص على دوامها .واملراوحة عند هذه الفوضى،
تحديدًا ،والعجز عن كسرها أو تجاوزها ،قد يعيدنا إلى
نقطة (أو درجة) الصفر الكبير!
وعلى منوال الفوضى التي تسم «البدائل» تأتي املبالغات
واآلمال الزائفة لتزيد من تعقيدات املشهد وسورياليته .لقد
بات واضحًا أن التغيير كمطلب وهدف حاجة صميمية
للناس وللدولة لكنه ليس كذلك لحفنة املتزعمني القابضني
على السلطة .والسلطة هنا يجب أن تعني ،حصرًا ،أصحاب
املنظومة الفعليني («الحريرية السياسية» التي تضم
خليطًا طائفيًا وسياسيًا وطبقيًا بالغ االنسجام والضيق)
واملستفيدين منها .وكل قول آخر (ال مكان هنا للسذاجة وال
لحسن ّ
النيات) هدفه الفعلي إن لم يكن ضرب الحراك ووأده
فحرفه وتوظيفه بما يخدم األجندات الخارجية املشبوهة
التي لم تغب يومًا عن املشهد اللبناني ،لكن حضورها اليوم
ّ
هو األكبر ويتسم بالخطورة.
أما الخطر األكبر فيكمن في التبسيط الذي يراد له أن يهيمن
على الصراع الجاري بني طرفني متناقضني غاية التناقض:
الناس والسلطة .والتبسيط املقصود ينطوي على مستويني
اثنني .األول ،وهو مبالغة البعض بقدرات الحراك الذاتية على
تجاوز العقبات وتحقيق االنتصار الناجز .أما الثاني فهو
التعميم الخبيث (كلن يعني كلن!) وهو من أخطر ما يواجه
ّ
ويتهدده .وهنا ينبغي القول ،وانطالقًا من الشعور
الحراك
باملسؤولية الذي تفرضه الرغبة إلى التغيير والحاجة إليه،
أن كل تأخير في معالجة هذه النقطة سيكون له ثمن فادح
سيدفعه الناس الذين ّ
حركهم الفقر والعوز واختالل القيم
وفسادها .بل أن تجليات هذا الخطر الذي يمثله التبسيط
ُ ّ
املخل بدأ يظهر على وجه الحراك ويهدد بتشويه صورته
اللبنانيون أو شاركوا في صنعها
الجميلة التي شاهدها
ّ
ّ
يسمى
طيلة األيام التي سبقت تسلل هذا وذاك مما
بمنظمات املجتمع املدني ومرتزقة السفارات .وأول هذه
التجليات أننا أمام خطرين حقيقيني :األول ،وهو الذي يلغي
الحدود واملسافات السياسية والطبقية .أما الثاني ،فهو
الذي يخلط بني األهداف املطلوبة والقوى املسؤولة
التعميم ّ
ُ ّ
عن منع تحققها .والتبسيط املخل هذا ،الذي لم يغب يومًا
عن املشهد السياسي اللبناني نتيجة طابع الدولة الطائفي،
ّ
وسمم الشارع الذي بدا في أيامه
قد أطل برأسه سريعًا
ً
األولى موحدًا كما لم يسبق للتاريخ اللبناني أن شهد مثيال
له.
ّ
الشعارات
انقسام الشارع إلى شوارع ،على ما تبينه
ّ
املرفوعة ،ليس باألمر العفوي وال البسيط .ثمة من خطط
لهذا االنقسام ّ
ودبره .وهنا ،من الضروري القول لكل من
يعنيه ّ
ويهمه أمر الحراك واستمراريته أن السلطة الحاكمة
التي آن أوان النيل منها وتجاوزها ،سياسيًا وثقافيًا
وأخالقيًا ،ال تقتصر على املواقع الرسمية .إنها خالصة
كل مواقع النفوذ السياسي واملالي واملعنوي والثقافي
واالجتماعي ...بل يمكن الزعم أنها أعمق وأعقد مما ّ
يخيل
لكثيرين .إنها شبكة املصالح العنكبوتية التي تجمع وتضم
كل من له مصلحة في الحفاظ على النموذج االقتصادي -
االجتماعي الذي يحتمي بالطائفية البغيضة ويقتات منها.
ّ
إنها في نسيج األهداف املشتركة التي متنتها املصالح
ّ
ّ
وعمقتها املوارد املنهوبة وجذرتها املفاهيم والرؤى املرتبطة
بالسياسات املهيمنة .إنها في ما هو غير مرئي من وجوه
هرمة وكالحة قبضت على املشهد منذ ثالثني عامًا ّ
ونيف.
والسلطة هذه التي تمعن في اإلنكار ،وتتصدى إلرادة
الناس ورغبتها في التغيير أو اإلقالع عن سياسات بعينها
تضم خليطًا يصعب رسم معامله بالسهولة التي يفترضها
الغاضبون الذين استلوا أوجاعهم ونزلوا إلى الشوارع
يهتفون ،ويستدعي من أصحاب الحراك الفعليني واملعنيني
بنجاحه لفت أنظار الناس إلى وجوب أن تكون معركتهم
على قدر من التركيب يوازي أو يضاهي تركيب السلطة

وتعقيدات اجتماعها ،وهو ما يتطلب اإلقالع عن التفاؤل
املجاني واالنتباه إلى صعوبة املعركة وإلى ضرورة تنظيم
الصفوف .والتلكؤ عن هذه املهمة العاجلة يمثل مشكلة
حقيقية قد يؤدي تجاهلها إلى ضياع الفرصة التاريخية
املتاحة.
اإلصالح الذي يدعو إليه أركان السلطة هو غير اإلصالح
الذي ينادي به الشارع .واستطرادًا ،فإن اإلصالح الذي دعت
ّ
إليه كلمة الرئيس ميشال عون هو غير اإلصالح الذي يفكر
فيه رئيس الحكومة سعد الحريري .إصالح األخير يهدف،
حصرًا ،وحسب ما صار واضحًا ،إلى استنقاذ النموذج
الذي أرساه والده الراحل ،بل ومعاودة استئناف ما كان من
ّ
وشوهت االجتماع
سياسات ّدمرت الدولة وأفقرت الناس
ّ
الهش.
إننا اليوم ،وبإزاء تعقيدات الوضع ،وعجز السلطة عن
تجاوز نفسها ،أو تقديم التنازالت التي من شأنها إعادة
شيء من التوازن املفقود مع الناس ،أحوج ما نكون إلى
ّ
املخيلة .أما تلك األصوات ،سواء تلك
إعمال العقل ومعه
التي تغالي في التفاؤل بقرب التغيير الشامل وإمكاناته،
والتي يمكن لتصديقها أن يقودنا صوب مغامرة محفوفة
باملخاطر ومحكومة بالفشل الذريع فإنها تشارك ،من حيث
تعي أو ال تعي ،أعداء الحراك وسعيهم إلى ضربه ومن ثم
وأده .وهذا مما يتطلب منا أقصى درجات الوعي وأرفع
مستويات االنتباه.
إن التغيير املنشود يجب أن يأخذ في اعتباره موازين القوى
القائمة ،وأن يعمل على تجاوزها انطالقًا من معرفته بمواقع
القوة والضعف .وموازين القوى التي ترسمها اللحظة
السياسية الدقيقة ربطًا باالنفجار الذي ضرب منظومة
السيطرة والنهب وانكشاف عجزها الكامل ،ووجود الناس
في الشارع وانتظامها الكاسر ملا كان مألوفًا ،ونجاحها
في التالقي بمعزل عن املرسوم طائفيًا وسياسيًا تسمح
بالقول إن ثمة جديدًا قد بدأ وأن اكتماله يحتاج إلى ّ
تبصر
خاص َ
ور ّوية مسؤولة وإال فإن كل ما تراكم طيلة األيام
ّ
ّ
الثمانية املاضية مهدد بالضياع والتبدد.
إن أولى الخطوات املطلوبة من قوى االعتراض الشعبي
هو االلتفات إلى ّ
جدية املخاطر التي الحت خالل اليومني
املاضيني ،وإلى ضرورة ووجوب التفريق والتمييز بني
املسؤوليات وتوزيعها بالعدل والقسطاس بني الذين تعاقبوا
ّ
على الحكم .أي بني آباء النموذج وصناعه وبني من تعايشوا
معه فحسب .ومن الطبيعي أن تكون مسؤولية اآلباء أكبر
وأرجح بما ال يقاس .يبقى أن هناك نقطة ال بد من ّ
التنبه
إلى خطورتها على مستقبل هذا الحراك الواعد ،وتكرار
لفت األنظار إلى إن من شأن التهاون في مسألة حمايته
من أصحاب األغراض واألجندات الدنيئة أن تطيح به .لذا
من الواجب معاودة التأكيد على أصل املوضوع وجوهره.
واألصل كما الجوهر هو في ضرورة التصويب الدقيق على
العنوان الحقيقي وهو هنا املوضوع االقتصادي االجتماعي،
والنموذج املعتمد الذي يمثله .أما املوضوعات األخرى ذات
الصلة بقوة لبنان ومنعته الدفاعية وموضوعية مشاركته
في مواجهات اإلقليم فموضوع آخر ال صلة له ال من قريب
أو من بعيد بأصل املشكلة التي ّ
فجرت غضب الناس.
ّ
يبقى أن االعتراف املوارب باألزمة ،الذي عبرت عنه كلمة
كاف باملرة وال ّ
يلبي أيًا من
الرئيس ميشال عون ،غير ٍ
العناوين ّ
الجدية التي يطرحها الحراك .لكن مع ذلك يمكن
اعتبارها بمثابة نقلة في املعركة .يستلزم من املواطنني
واملواطنات بذل املزيد من الجهد باتجاه جعلها اعترافًا
ً
كامال غير منقوص .وهذا يستلزم رص الصفوف
وتنقيتها من املرتزقة واللصوص والطفيليني واملنافقني
الذين بدأوا بالتسلل الكثيف مستخدمني اإلمكانات التي
تتيحها لهم األجندات ّ
املعدة في عواصم اإلقليم وبعض
العالم وميزانياتها الضخمة.
إن األزمة التي فجرها استشراء النهب وتعاظم الجشع
ّ
وصم اآلذان ،ال حل لها إال بإقرار املسؤولني عنها
بمسؤوليتهم الكاملة وبالتالي املسارعة إلى دفع كلفتهم
من هذه املسؤولية ،بعيدًا عن بدعة املشاركة في الخسائر.
ومن ثم ،وهنا األهم ،تجاوز النموذج منعًا لتكرارها ،وهو ما
يجب أن يكون في رأس اهتمامات الحراك.
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على الغالف

ّ
اعتصام أمام «الزيتونة باي» :ثورة ضد اليخوت
هديل فرفور
ف ــي وق ــت كــانــت فـيــه أصـ ــوات البحر
الـتــي تـمـ ّـر تـحــت الــرصـيــف الخشبي
ل ـســاحــة «زي ـت ــون ــة ب ـ ــاي» مـسـمــوعــة،
ك ــان أح ــد املــوظـفــن املـكـلـفــن حماية
«املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري» ه ـن ــاك
يـعـتــرض طــريــق ع ــدد مــن الناشطني
عند أحــد مــداخــل الساحة ويمنعهم
م ـ ــن ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ،ب ـح ـج ــة أن ـ ـهـ ــا «م ـل ــك
خاص».
قانونًا ،هي ٌ
الحق في
ولنا
ـام
ـ
ع
ملك
ُ
إلى البحر .أبلغ
الولوج الحر املجاني ّ
امل ــوظ ــف ال ــذي ك ــان ُي ـنــفــذ تعليماته
ب ـم ـنــع ال ـنــا ّش ـطــن م ــن ال ــدخ ــول الــى
الساحة ،لكنه بقي ُمـصـ ّـرًا على عدم
«عمومية» املكان.
وعلى رغم أن عدد الناشطني لم يكن

تستأجر شركة الصفدي المتر
الواحد بـ  2500ليرة سنويًا
ّ
ُ
«مخيفًا» ،إل أن تهديدهم بـاستدعاء
دعــم مــن متظاهري ســاحــات ريــاض
الصلح والشهداء وغيرهم القتحام
ً
املـلــك ال ـعــام وال ــدخ ــول ع ـنــوة لتنفيذ
وق ـف ـت ـهــم ل ـل ـت ـنــديــد ب ــاالعـ ـت ــداء عـلــى
األمالك العمومية البحريةّ ،أدى إلى
«اقـ ـتـ ـن ــاع» املـ ـس ــؤول ب ــال ــدخ ــول إلــى
املكان.
ّ
دخل هؤالء الناشطون القلة ومشوا
ُ
على ركــام املباني التي هدمت خالل
«اإلعمار» وردمت بحرهم لتستحيل
رصيفًا يجاور ُ
«بحيرة» لركن يخوت
بقيت حـتــى أشـهــر قليلة مـعـفــاة من
الرسوم (ألغت لجنة املال في حزيران
املــاضــي إعـفــاء الـيـخــوت مــن الــرســوم
بعدما كــان قــرار اإلعـفــاء ســائـدًا منذ
سنوات طويلة).
«ال ـب ـح ــر غ ـض ـبــان م ــا بـيـضـحـكــش/
أعيدوا األمــاك البحرية»« ،حيتان
الـفـســاد ابتلعوا الـشــاطــئ واألمــاك
الـ ـبـ ـح ــري ــة» ،الفـ ـتـ ـت ــان «ي ـت ـي ـم ـت ــان»
ُرف ـع ـت ــا خ ــال االع ـت ـص ــام ال ـخ ـجــول

الـ ــذي كـ ــان ي ـس ـت ـهــدف ن ـهــج اب ـتــاع
الـ ـبـ ـح ــر والـ ـتـ ـف ــري ــط ب ــاملـ ـل ــك الـ ـع ــام
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري .مل ـ ـ ـ ــاذا ه ـ ـ ــذا االع ـ ـت ـ ـصـ ــام
ال ـيــوم؟ «ل ــإش ــارة إل ــى أن اس ـتــرداد
األم ـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـب ـحــريــة جــزء
مـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداد األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــامـ ــة.
وهـ ــو م ـط ـلــب م ــن ش ــأن ــه أن يـعـكــس
وعـيــا يـخــدم املـعــركــة الطبقية التي
ّ
ي ـجــب أن ت ـب ـقــى م ـح ــور ال ـ ُت ـحــركــات
االحتجاجية» ،وفق أحدُ املشاركني.
كـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن ي ـف ـت ــح امل ـ ـشـ ــاركـ ــون
ن ـقــاشــات ّح ــول الـسـبــب ال ــذي يــدفــع
ُ
بـ ـ ــأن تـ ـص ــن ــف سـ ــاحـ ــة «ال ــزيـ ـت ــون ــة
بــاي» أنموذجًا صارخًا عن وقاحة
اس ـتــاب امل ـلــك ال ـع ــام ،ب ــدءًا مــن ُردم
ال ـب ـح ــر ،م ـ ــرورًا بـتـجـيـيــر ه ــذا امل ـلــك
إلى الوزير السابق محمد الصفدي
ال ــذي يـمـلــك غــالـبـيــة أس ـهــم الـشــركــة
الـتــي تستثمر املـكــان (شــركــة إنماء
واجـ ـ ـه ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــروت الـ ـبـ ـح ــري ــة) ل ـق ــاء
اسـتـئـجــارهــا املـتــر الــواحــد ب ـ 2500
ل ـي ــرة س ـنــويــا ف ـق ــط ،ف ــي ح ــن تـقــوم
ّ
بـتــأجـيــر امل ـح ــال ب ــآالف ال ـ ــدوالرات،
ً
وص ــوال إلــى إرســائــه كفسحة عامة
ُ
ّ
«مـشــروطــة» و«مـخــصـصــة» للنخب
يــدخـلـهــا ال ـفــرد «مـمـنــونــا» ّ
للقيمني
على إدارة املكان.
«عـمـلــوا قـصــور وجــابــوا يـخــوت ،من
ّ
«احتلوا البحر
سرقة بحر بيروت»،
وأخـ ـ ـ ــذوا ال ـش ــاط ــئ ،وس ــرق ــون ــا بـكــل
املـ ـن ــاط ــق» ،و«ي ـ ــا س ـل ـطــة ال ـحــرام ـيــة،
ردوا األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة» ،الـهـتــافــات
األبرز التي ّ
رددها املتظاهرون الذين
ي ـس ـع ــون إل ـ ــى ف ـت ــح ق ـض ـيــة األم ـ ــاك
الـ ـع ــام ــة ك ــوس ـي ـل ــة ف ـع ــال ــة لـتـحـقـيــق
اإلص ــاح االق ـت ـصــادي واالجـت ّـمــاعــي
املطلوب« .مش مقبول يكون ِعنا هيك
ملك ال قادرين نتنعم فيه منيح وال
قادرين ناخد ُ مردود منو للخزينة»،
قالت إحدى املشاركات قبل أن تغادر
الوقفة التي لــم تــدم أكثر مــن ساعة،
فيما لفتت صديقتها« :صحيح أننا
لم نكن بأعداد كبيرة ،لكن املهم أننا
نــواة لحركات ُمقبلة مطلوبة للقيام
بثورة ضد اليخوت».

آمال خليل

ّ
رسالة من جل الديب إلى السيد نصرالله :نريدك معنا
إيلده الغصين
«نحن لسنا حراكًا ،نحن ثورة» .عبارة
ّ
خــطـهــا ،فـجــر أم ــس ،أح ــد املعتصمني
الديب.
على الطريق املقطوع في جل
ّ
م ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ف ــض
االع ـت ـص ــام ب ــال ـق ــوة ص ـب ــاح األربـ ـع ــاء
واستقدام تعزيزات ،دفــع املعتصمني

الجميع يحاول تسييس
ّ
التحرك ونحن ّأبناء المنطقة
مطالبنا معيشية

(هيثم
الموسوي)

تظاهرات النبطية وكفررمان باقية

إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـ ّـوف مـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـك ـ ـ ّـرة
صـبــاح أم ــس .لــذلــك ،لــم يخلوا ساحة
االع ـت ـصــام لـيــل األرب ـع ــاء  -الخميس،
افترشوا الطرقات وركنوا سياراتهم
ّ
وس ـط ـهــا ع ـلــى خ ــط ــي األوت ــوسـ ـت ــراد.
اسـ ـتـ ـف ــاق امل ـع ـت ـص ـم ــون ع ـل ــى أغ ــان ــي
فيروز وإضــاءة الشموع بشكل العلم
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وك ــان ــت ال ـت ـح ـ ّـي ــة األول ـ ــى
ل ـك ــل ّم ـن ــاط ــق الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،وبـعـكــس
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـق ــدم ال ـج ـي ــش
ت ـع ــزي ــزات ــه أمـ ـ ــس ،ول ـ ــم يـ ـ ّح ــاول فـتــح
الطريق .ساد الهدوء والترقب بانتظار
ّ
الجمهورية ميشال عون.
كلمة رئيس

اس ـت ـن ـكــار املـعـتـصـمــن ل ــم ي ـكــن لـعــدم
استجابة الحكومة بعد ثمانية أيــام
من قطع الطريق ،ملطلبهم باستقالتها
ّ
وحسب ،بل حيال اجتزاء فيديو وزع
عـبــر الـســوشـيــل مـيــديــا يـصــف «حــزب
الـ ـل ــه بـ ــاإلرهـ ــابـ ــي» .إيـ ـل ــي الـ ـ ــذي ك ــان
مـ ـت ــواجـ ـدًا ب ــن امل ـع ـت ـص ـمــن أول مــن
أمس ،يوضح «أن الفيديو مجتزأ ولم
ّ
يبي كيف تـ ّـم فــورًا إسكات املجموعة
ّ
الصغيرة التي رددت الشعار ،وهي ال
ّ
ّ
تمثل إال نفسها .السلطة تحاول في
كل منطقة خلق شرخ بني املعتصمني،
ف ـ ــي ح ـ ــن أن ـ ـنـ ــا م ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــون وم ـع ـن ــا
مــواط ـنــون مــن ال ـج ـنــوب وطــراب ـلــس».
وي ـ ـشـ ـ ّـدد ع ـل ــى «أن ال ـج ـم ـيــع ي ـح ــاول
تـسـيـيــس الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ،بـيـنـمــا ن ـحــن من
املنطقة ونسيجها ،ومطالبنا
أبـنــاء
ّ
ّ
معيشية محقة».
يـسـتـغــرب مـيـشــال «ت ـصــويــب اإلع ــام
النائب سامي الجميل
على انضمام ّ
إل ـي ـنــا لـحـظــة ت ــدخ ــل ال ـج ـي ــش ،وع ــدم
ت ــركـ ـي ــزه عـ ـل ــى أنـ ـن ــا ه ـت ـف ـن ــا أنـ ـ ــه مــن
ضمن الكلن يعني كلن ولــم نستجب
لطلبه بالجلوس على األرض رفضًا
لتسييس مطالبنا» .ويتابع« :لو كان
الناس هنا كتائب وقوات حصرًا لكنا
بوارد ّ
الرد على الهتافات بأن جعجع
والجميل صهيونيان ،ولــن نقبل أن

ّ
يتحول وجــع الـنــاس لحرب شعارات
ّ
فارغة .فالكلن ال تطاول املكانة الدينية
للسيد نصرلله بل تعني كل الــوزراء

)هيثم الموسوي(

والنواب ومن هم في السلطة» .ميشال
ال ي ـطــالــب ب ــرف ــع ال ـس ـ ّ
ـري ــة امل ـصــرفـ ّـيــة
عــن حـســاب أهــل السلطة وحـســب ،بل
)هيثم الموسوي(

بني الفتات املطالب والــرايــات اللبنانية،
ج ـهــز امل ـت ـظ ــاه ــرون ع ـنــد دوار ك ـفــررمــان
ال ـع ـص ـ ّـي والـ ـحـ ـج ــارة لـ ـص ـ ّـد ّ
أي ه ـجــوم
عليهم ،على غرار ما حصل أول من أمس
ّ
في النبطية .جالت عليهم سيدة متشحة
ّ
العصي« .هودي
بالسواد ،محاولة انتزاع
مش يهود» ،صرخت .خبأت غضبها في
ّ
صدرها الذي تدلت فوقه صورة لشاب .إنه
ابنها البكر علي الذي استشهد عام 1987
ضـمــن عملية لجبهة املـقــاومــة الوطنية
اللبنانية في موقع الطهرة املقابل لبلدته
كـفــررمــان ،وانـتـظــرت  17عــامــا الستعادة
رفــاتــه مــن الـعــدو اإلســرائـيـلــي فــي عملية
تبادل لحزب الله .تداوم أم علي وزوجها
فــي الخيمة منذ الـيــوم األول لالعتصام.
«نحن فــاحــون ،إذا اشتغلنا مناكل .مع
ذلك ،منصبر على حالنا لنحقق املطالب
اللي ّ
تحركنا كرمالها» .ال مشكلة لديها
فــي قـطــع ال ـطــرقــات« .نـحــن نضغط على
السلطة بتظاهرة سلمية» ،قــالــت .تنظر
إلـ ـ ــى مـ ـن ــدوب ــي وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ال ــذي ــن
ت ــواف ــدوا لـتـغـطـيــة اع ـت ـصـ َـامــي النبطية
وك ـف ــررم ــان امل ـت ـج ــاوري ــن ب ـعــد الـتـعــرض
لألول من قبل شرطة البلدية ومناصرين
ل ـح ــزب ال ـل ــه أول م ــن أمـ ــس« .م ـن ـيــح هــذا
الـصـيــت .كــل ال ـنــاس تـحــدثــت ع ـنــا؟ كلنا
أه ـل ـيــة بـمـحـلـيــة نـجـلــس بـسـلـمـيــة .مل ــاذا
ن ـض ــرب؟» ،تـســاء لــت .تـجــزم الـسـيــدة بــأن
أحدًا لم يشتم قيادات الحزب وحركة أمل.
«الـسـيــد ف ــوق رؤوس ـن ــا .هــل نــرضــى بــأن
َ
ُيشتم بــوجــودنــا ونحن أهــل املـقــاومــة؟».
توقن أم علي بأن مشكلة األحزاب املحلية
«أن ال ـن ــاس تــرقــص وتـغـنــي وت ــدب ــك .كل
واحــد على دينو الله يعينو» .زمــزم أبو
زيـ ــد بـ ــدت أك ـث ــر غ ـض ـبــا .والـ ـ ــدة الـشـهـيــد
مـحـمــد قــان ـصــوه ال ــذي سـقــط ع ــام 1990
في محور الطيبة ـ ـ القنطرة واستعادت
جثمانه بعد  12عــامــا ،ناقمة على أبناء
ّ
يتهج ّمون عـلــى الـحــراك
جلدتها الــذيــن
الشعبي« .في حال تحقق املطالب ،ستعم
فائدتها على املعارضني وعلى املوالني».
أم محمد التي دمر العدو منزلها املقابل
ملــوقــع ال ـط ـه ــرة ،تــأســف م ــن أداء ال ـحــزب

بـ«إجراء تحقيق مالي شفاف لنعرف
في أي جزيرة يضعون امــوال الشعب
امل ـس ــروق ــة .ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه ُمـطــالــب
ّ
الجنوبيني الذين
اليوم بحماية دماء
ـدوان
ـ
ع
ـ
ـ
ل
ا
ـه
ـ
ج
ـو
ـ
ب
ـان
داف ـ ـعـ ــوا ع ــن ل ـب ـن ـ
ّ
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وم ـن ــع ال ـف ــن املـتـنــقـلــة
وليقف مع مطالب الشعب املظلوم».
الالفتة األبرز التي ُرفعت أعداد منها
ف ــي س ــاح ــة االعـ ـتـ ـص ــام ،ك ــان ــت حـيــال
«اس ـت ـع ــادة األمـ ـ ــوال امل ـن ـه ــوب ــة» .عــدد
م ــن الـفـنــانــن ال ــذي ــن زاروا ف ــي األي ــام
امل ــاض ـي ــة س ــاح ــات أخ ـ ـ ــرى ،ان ـض ـ ّـم ــوا
ّ
أم ـ ــس ،إلـ ــى أو ُت ــوسـ ـت ــراد جـ ــل ال ــدي ــب.
على الجسر ،ألصقت صــور لـ«شهيد
ال ـثــورة املـظـلــوم حـســن الـعـطــار (قتل
ع ـل ــى ط ــري ــق امل ـ ـ ـطـ ـ ــار)» .لـ ـي ــال أرادت
توجيه ّ
تحية لـ«الجيش الــذي حضر
بمختلف ّألويته أمــس ،والـيــوم يبدو
الوضع أخف وطأة ،ولن نسمح بحرف
املواجهة مع السلطة إلى مواجهة مع
الجيش ،ومـسـتـمـ ّـرون فــي اعتصامنا
ت ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــا م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف
امل ـن ــاط ــق» .كـلـمــة رئ ـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
ّ
ظـهـرًا ،بــثــت مــن مكبرات الـصــوت ولم
تـكــن عـلــى ق ــدر تـطـلـعــات املعتصمني،
وهــو مــا عـ ّـبــرت عنه عــودتـهــم بــأعــداد
ّ
التجمع بعد
كبيرة للنزول إلى ساحة
انحسار األمطار.

)من اعتصام صيدا ـ أ ف ب(

وأمل في اإلنماء والبلديات .أكثر ما آملها،
َ
موقعي الدبشة والطهرة اللذين
تحويل
كانا مواقع للعدو ،وسالت دماء الشهداء
لتحريرهما ،إل ــى مكبات للنفايات .في
ّ
البلدة امللقبة بـ«كفرموسكو» ،نسبة إلى
ّ
ت ـجــذر الـشـيــوعـيــن فـيـهــا ،ب ــات اعتصام
ّ
املستديرة أمرًا واقعًا .ويستعد املنظمون
لتشكيل لجنة لتحديد املطالب ووضــع
خطة تحرك تصعيدية.
ف ــي ت ــداع ـي ــات اعـ ـت ــداء ال ـن ـب ـط ـيــة ،حظي
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون أم ـ ــس ب ـت ـض ــام ــن شـعـبــي
ومـنــاطـقــي بـعــد تـعــرضـهــم الع ـت ــداء من
م ـن ــاص ــري ــن لـ ـح ــزب الـ ـل ــه وع ـن ــاص ــر من
شرطة بلدية النبطية ،في محاولة لفض
اعتصامهم أمــام السرايا وفتح الطريق
املـقـفــل ف ــي ال ـش ــارع الــرئـيـســي للمدينة.
بـعــض الـتـضــامــن وصـلـهــم عـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي ووســائــل اإلعــام،
ّ
وبعضه حل بينهم عبر ناشطني وشبان
تنادوا إلى املدينة .لكن رموز التظاهرات
كانوا متنبهني إلى أن االعتداء الذي تورط
فيه بعض املحسوبني على الحزب ،فتح
شهية خصومه وخصوم سالح املقاومة

ّ
ّ
يستعد المنظمون
لتحديد
لتشكيل لجنة
ّ
ووضع خطة
المطالب
ّ
تحرك تصعيدية

للتصويب عليه .مع ذلــك ،تــرك االعتداء
ندبة في نفوس أبناء املدينة والـجــوار.
وينوي عــدد من املعتدى عليهم التقدم
ب ـش ـكــاوى ض ــد ال ــذي ــن ض ــرب ــوه ــم .فيما
يواصل
ال يــزال علي الـهــادي نــور الدين ّ
عالجه في املستشفى من ضربة تلقاها
عـلــى رأس ــه بــآلــة حـ ــادة .أجـ ــواء الغضب
والـ ـص ــدم ــة ال ـت ــي خ ـي ـمــت ع ـل ــى املــدي ـنــة
فــرضــت تـحــديــا فــي نـفــوس املتظاهرين
لـلـنــزول بكثافة أمــس إلــى املـكــان نفسه.

فيما اسـتـقــال أرب ـعــة مــن أع ـضــاء بلدية
النبطية ألن «كرامة أهل النبطية ـ ـ شعب
امل ـق ــاوم ــة ،ال تـسـمــح ل ــي ب ــاالس ـت ـم ــرار»،
بـحـســب ب ـيــان أح ــد املـسـتـقـيـلــن عـبــاس
وهبي .وبعد االنتقادات التي طاولتها،
أص ـ ـ ـ ــدرت الـ ـبـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــان ــا أعـ ـلـ ـن ــت فـيــه
«تأييدها للحراك الشعبي ،مع التأكيد
على عــدم إقفال أي شــارع ملا يشكله من
ضــرر على الـحــركــة الـتـجــاريــة والتأكيد
على مسؤولية الجيش اللبناني وقوى
األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ل ـت ـح ـم ــل امل ـس ــؤول ـي ــة
واتخاذ التدابير الالزمة» .إمام النبطية
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد ال ـح ـس ــن ص ـ ـ ـ ــادق ،الـ ــذي
اسـتـنـكــر االعـ ـت ــداء ،رع ــى ل ـق ـ ً
ـاء ب ــن وفــد
م ــن امل ـت ـظــاهــريــن وأعـ ـض ــاء ف ــي الـبـلــديــة
وممثلني عن التجار توافقوا خالله على
فـتــح مسلك واح ــد لـلـسـيــارات بـمـحــاذاة
الـ ـتـ ـجـ ـم ــع .وم ـ ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ـن ـصــب
امل ـت ـظــاهــرون خيمة ضخمة تقيهم من
املطر املقبل.
وفــي اإلط ــار نفسه ،استقال عـضــوان في
مجلس بلدية النبطية الـفــوقــا ،أحدهما
أصيب خالل االعتداء على املتظاهرين.

«هايد بارك» ّالنور في طرابلس:
ساحة التحوالت االجتماعية
عبد الكافي الصمد
ركن السائق شاحنته الصغيرة املكشوفة عند املدخل الشمالي
لساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) باتجاه منطقة التل،
قبل أن يفرغ حمولتها من أكواز (عرانيس) الذرة قرب بسطته،
تـمـهـيـدًا لسلقها وبـيـعـهــا للمعتصمني الــذيــن م ــأوا الـســاحــة
منذ انطالق شرارة االحتجاج قبل ثمانية ّأيام.
وجوانبها ّ
ّ
املداخل الستة للساحة أقفلت بكاملها بمكعبات اسمنتية ،ولم
يعد ممكنًا الــدخــول إليها إال مشيًا على األق ــدام أو بواسطة
دراجــات نارية ،بعدما تحولت الساحة إلى «هايد بارك مفتوح
نـعـ ّـبــر فـيــه عــن رأي ـنــا» كـمــا الـشــابــة الجامعية الـتــي تنشط في
صفوف ناشطي املجتمع املدني.
ال ـح ـضــور ال ـج ـمــاه ـيــري الـكـثـيــف يــوم ـيـ ًـا ف ــي ال ـ ّـس ــاح ــة ،وب ـقــاء
املحتجني فيها حتى ساعة متأخرة ليالّ ،
ّ
ردتــه مصادر أمنية
ّ
إلى انتشار الجيش في محيط الساحة ،وقيامه بكل ما يلزم من
ّ
املحتجني .وأوضحت أنه «حصلت في اليوم األول
أجل حماية
ّ
لحركة االحتجاج في الساحة تعديات على بعض املصارف ،ما
جعل الجيش يوجه رسالة قاسية لكل املعنيني بأنه لن تكون
هناك خيمة فــوق رأس أي مـخـ ّـرب ،وسيضرب بيد من حديد
كل من ّ
تسول له نفسه القيام بذلك ،ومنذ ذلك الحني لم تحصل
ّ
ّ
ضربة كف في الساحة».
االنضباط الذي ساد ساحة النور جعلها محط أنظار كثيرين

ّ
وشجعهم على املشاركة.
من أبناء املدينة واملناطق املـجــاورة
روبير ،القادم من عكار ًيشارك يوميًا في نشاطات الساحة،
ويعتبر ما يحصل «تحوال اجتماعيًا مهمًا جدًا في املدينة كان
مخب ًأ ّ
وظهر ّ
ّ
تنوع املدينة» ،مشيرًا إلى «جذب فئات عديدة من
مناطق وطوائف مختلفة إلى طرابلس» .فيما يعتبر السبعيني
خالد أن ما يجري «أمر طبيعي .الناس تريد التعبير عن وجعها
وتعتيرها وفقرها ووضعها الصعب».
داخ ــل الـ ّـســاحــة ،الـحــركــة ال ت ـهــدأ :تــوزيــع قـمـصــان صـفــر على
عناصر االنضباط في ّ
الساحة ،تشبه ما كان يرتديها أصحاب
السترات الصفر فــي فرنسا ،فــي حــن كــان آخــرون ينصبون
الخيم فــي جنبات الـســاحــة التـقــاء املـطــر ،أو يـ ّ
ـوزعــون مظالت
على املشاركني في االعتصام بعدما بــدأت األمطار بالهطول.
«الـ ّـسـيــاسـيــون اسـتـلـمــوا طــرابـلــس  30سـنــة فجعلوها مدينة
أش ـبــاح ،بينما استلمها الـشـعــب مل ـ ّـدة أس ـبــوع وحـ ّـولـهــا مدينة
سالم» ،يقول أحدهم.
وفيما أشيع في طرابلس في اليومني املاضيني أن مؤيدي تيار
الـعــزم املــوالــي للرئيس نجيب ميقاتي شــاركــوا فــي االعتصام
بعد مؤتمره الصحافي ،أول من أمس ،إال أن العتب في ّ
الساحة
على ميقاتي ال يزال كبيرًا .أحد الناشطني يقول« :ملاذا ال يدعم
الدعوة إلى إسقاط الحكومة؟
تحركنا طاملا أننا نلتقي معه في ً
وإذا كان يؤيد استقالة الحكومة فعال ،ملاذا ال يدعو وزيره فيها
(عادل أفيوني) إلى االستقالة؟».
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اإلعالم في التظاهرات :صوت الذين لهم صوت
مهى زراقط
من املتعارف عليه أن التظاهرة التي
ال تغطيها وسيلة إعالم هي تظاهرة
غير مــوجــودة ،وأن هـنــاك تظاهرات
ُ
يـصـنـعـهــا اإلع ـ ـ ــام ،وأخـ ـ ــرى تـصـنــع
ل ـ ــإع ـ ــام .عـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان عـ ـل ــى م ــدى
ّ
ال ـس ـنــوات املــاضـيــة ك ــل ه ــذه األن ــواع
م ــن الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،ل ـك ـنــه الـ ـي ــوم أم ــام
ن ــوع جــديــد مـنـهــا .ال فـضــل لوسائل
اإلعــام عليها في شــيء ،بل العكس.
م ــن ي ـت ـجــاه ـل ـهــا ه ــو الـ ـخ ــاس ــر .ه ــذا
االس ـت ـن ـت ــاج ل ـيــس م ـبــال ـغــا ف ـي ــه ،وال
يــأتــي فــي إط ــار االحـتـفــاء بـحــراك هو
األصـ ــدق مـنــذ س ـن ــوات .إنـهــا حقيقة
تثبتها تغطية القنوات التلفزيونية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،الـ ـت ــي لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ّ
أي
مـنـهــا ال ـغ ـيــاب ع ــن ال ـت ـظــاهــرات ،بما
فـيـهــا ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة الـتــابـعــة

يتوجب علينا تقديم
معلومة واضحة وشرحها
لكي يستطيع الناس أن
يتخذوا موقفًا واضحًا منها

(مروان
بو حيدر)

المنصات التفاعلية ...سلطة خامسة!
زينب حاوي
فــي وقــت األزم ــات الـكـبــرى ،كالتي يعيشها لبنان
حــالـيــا مـنــذ أكـثــر مــن سبعة أي ــام ،يـتـسـ ّـمــر الـنــاس
أمـ ــام أج ـه ــزة ال ـت ـل ـفــزيــون ،مـتـنـقـلــن م ــن ق ـن ــاة إلــى
ّ
أخــرى لتقفي ما يحصل في الشارع .نتحدث في
الوقت الحالي ،عن فتح الهوء ألكثر من  16ساعة
أقله على ثالث قنوات رئيسية في لبنان أو األكثر
متابعة (« ،mtvالـجــديــد» ،و )lbciعلى مــدى أكثر
من أسبوع ،مع ّ
كم هائل من املضامني ،والرسائل،
وت ـن ـف ـي ــذ األجـ ـ ـن ـ ــدات الـ ـت ــي ت ـت ـغ ـيــر ب ـف ـعــل ال ـح ــدث
السياسي املرافق في البالد .نظريًا ،جرى الترويج،
للعالقة الجدلية ما بني اإلعالم التقليدي والحديث،
وات ـك ــاء ال ـشــاشــات عـلــى عــوالــم ال ـســوشــال مـيــديــا،
لنهل املعلومات .ما يحدث حاليًا مع موجة الحراك
الشعبي الذي ّ
امتد على جميع املناطق اللبنانية ،هو
لعبة مختلفة ،تنسف هذه العالقة ما بني العاملني،
ومــن شــأن نتائجها أن ترعب بالفعل مالكي هذه
الشاشات .فقد أضحت املنصات التفاعلية ،مركزًا
لــه ثـقـلــه فــي الـلـعـبــة الـسـيــاسـيــة والـشـعـبـيــة الــدائــرة
حــول الحدث األســاســي :الحراك الشعبي .صحيح
أن معظم اللبنانيني ما زالــوا أسرى الشاشات وما
تنتجه من مضامني ،لكن هناك في املقابل ،ال سيما

عند الجيل الشاب ،أدوات استخدمت ّ
تعري السلطة
مــن جـهــة ،والـقـنــوات التلفزيونية مــن جهة أخــرى.
ال يخفى على أحــد ّأن وعيًا ّ
تظهر من خــال هذه
التظاهرات ،التي خرجت عن طاعة أحزابها ونزلت
إلى الشارع تئن من الجوع والعوز والبطالة.
هذا األمر أسهم إلى ّ
حد كبير في غياب االنقسام
الشعبي الـحــاد الــذي ظهر فــي سـنــوات ماضية ،ال
سيما بعيد اغـتـيــال رفـيــق الـحــريــري ع ــام .2005
هذه املرة ،األحزاب منقسمة ،وجماهيرها تتسرب
إلى الساحات ،ملا وصل إليه الغضب من مستوى
ال يـطــاق .أسهمت هــذه الـظــاهــرة ،فــي تركيز رواد
الـســوشــال ميديا على عملية الـفـضــح ،وعـلــى ّ
بث
الـتـحـشـيــد .ل ـيــس غــري ـبــا أن ت ـبــدأ ال ـت ـظــاهــرات من
شرارة ضريبة «الواتساب» ،وتنتشر وتصبح بهذا
الدفق الشعبي ،جراء استخدام هذا التطبيق أيضًا،
ال ــذي مــا زال الوسيلة األنـجــع للمحتجني للتجمع
وملـعــرفــة نـقــاط الـتـظــاهــرات .وعـلــى تويتر التطبيق
الثاني األكثر أهمية بعد «واتساب» ،مساحة واسعة
شاسعة للهاشتاغات والتالقي والفضح .شاهدنا
ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي لــاح ـت ـجــاجــات ،ص ــورة نـشــرت
بقوة على السوشال ميديا تظهر مجموعة شبان
مـقـيــدي األي ــدي عـلــى األرض فــي مشهد مستفز
وم ـ ــدان .ال ـص ــورة شـكـلــت داف ـعــا أك ـبــر للمحتجني

لفضح ممارسات السلطة األمنية ،فأثرها األكبر
ّ
خــلــف مـحــاولــة لـتــزويــرهــا وتـصــويــرهــا عـلــى أنها
تعود إلــى سـنــوات خلت .لكن ســرعــان مــا تكشف
هذا التزوير ،وعمل على فضحه ،لتضطر السلطة
بعدها للتراجع عــن أعـمــال الـقـمــع ،وإط ــاق ســراح
معظم املعتقلني .الشبكات االجتماعية أيضًا ،كان
لها دور فــي فضح اإلع ــام وأجـنــداتــه املتغيرة مع
الحدث ومواقف األطراف السياسية املمولة للقنوات.
على شاشة  lbciأول من أمس ،ظهر سامي الجميل
بــن الحشود فــي «جــل الــديــب» وبــان ك ـ «مناضل»
نــزل إلــى صـفــوف الجماهير .لــم نسمع على هذه
الـشــاشــة وســواهــا واب ــل الـغـضــب ال ــذي ص ـ ّـب على
النائب «الكتائبي» ،من قبل املحتجني .حتى إننا لم
نشاهد كيف أغرقه هؤالء بمياه عبواتهم وأخرجوه
من الساحة عنوة .هــذه الحادثة انتشرت كفيديو
على السوشال ميدياّ ،
وظهرت التناقض التام ما
بني األرض وأجندة الشاشات .ال شك في أننا من
خــال الـحــراك الشعبي الحالي ،نتجه إلــى إسقاط
نظرية جديدةّ ،
تكرس سلطة املنصات االفتراضية
ب ـقــوة ،وتــرعــب أص ـحــاب املـحـطــات الــذيــن يعملون
مــع كــل فضيحة يتلقونها على «تــرقـيــع» الـحــدث،
كما حصل فــي تغطية «مـصــرف لبنان» وانتقاد
«الجديد» على تغييب نفسها بشكل كبير عنها!

للشخصيات السياسية التي ُت ّ
صب
ّ
عليها االتهامات في الساحات« .كلن
ّ
ي ـع ـنــي ك ــل ــن» ي ـغ ـطــون ال ـت ـظ ــاه ــرات،
ّ
طبعًا كل وفق أجندته ومصطلحاته
ومقاربته .وفــي هــذا املـجــال ،لــم يعد
الكثير من املواطنني بحاجة إلى من
ّ
يــدلـهــم إل ــى مـكــامــن الـخـلــل فــي األداء
اإلعالمي ،فمن يتابعهم على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي يجد أنـهــم لم
ي ـغ ـف ـلــوا ع ــن ش ـ ــيء ،س ـ ــواء كـ ــان هــذا
الخلل موقفًا طريفًا أو خطأ جديًا.
ّ
كــل ـنــا تـلـقـيـنــا ع ـلــى هــوات ـف ـنــا فـيــديــو
يظهر طـلــب أح ــد املــواطـنــن حضور
راقـ ـص ــة إلـ ــى س ــاح ــة ال ـت ـظ ــاه ــرة فــي
ال ـن ـب ـط ـيــة ع ـب ــر قـ ـن ــاة «امل ـ ـن ـ ــار» ،كـمــا
تلقينا االحتجاجات على عــدم نقل
قـ ـن ــوات «الـ ـج ــدي ــد» و«أل .بـ ــي .ســي.
آي» والـ ـ ـ ــ«أم .ت ــي .فـ ــي» ،الـتـظــاهــرات
املستمرة لليوم الثالث على التوالي
م ــن أم ــام م ـصــرف ل ـب ـنــان .وبينهما،
عشرات الفيديوهات والتعليقات عن

ح ــوارات بــن املــراسـلــن واملــواطـنــن،
فـ ـتـ ـج ــري مـ ـق ــاطـ ـع ــة الـ ـ ـن ـ ــاس ح ـي ـن ــا،
ً
وتــأدي ـب ـهــم حـيـنــا آخـ ــر ،وصـ ــوال إلــى
إزاح ــة امليكرو مــن أمــامـهــم .ولــم يعد
مجديًا الـحــديــث عــن ال ــدور املطلوب
م ــن امل ــراس ــل ال ـق ـيــام ب ــه :ن ـقــل الـخـبــر
واستصراح الناس ،أم توجيه الناس
وتعليمهم الصح من الخطأ بحسب
ّ
وجهة نظر كــل مــراســل ،بما أن هذه
ال ـبــدي ـه ـيــات املـهـنـيــة صـ ــارت تعتبر
ترفًا يرفض املعنيون االلتفات إليه.
هـ ــذا األداء ج ـع ــل م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن
يستقبل الناس مراسلني بالترحيب
هـنــا وأن يكيلوا عـلــى آخــريــن التهم
هـ ـن ــاك ،وأن ي ــرف ـع ــوا م ــراس ـل ــة عـلــى
األكـ ـت ــاف ه ـن ــا ،وأن يـشـتـمــوا أخ ــرى
ّ
هناك ،وأن يتحلق متظاهرون حول
ك ــام ـي ــرا ه ـن ــا ،وأن ت ـت ـع ـ ّـرض أخ ــرى
ل ـل ـك ـس ــر ه ـ ـنـ ــاك .ال ج ــدي ــد فـ ــي ه ــذه
املالحظات ،وليس اكتشافًا القول إن
ّ
كل وسيلة إعالمية تغطي الحدث من
وجهة النظر السياسية ملالكيها .لكن
يصعب على مــن ي ــدرك دورة العمل
في املؤسسات اإلعالمية أن يتجاوز
الـحــديــث عــن فـســادهــا ،حـتــى عندما
يرغب في اإلشــارة إلــى دور إيجابي
قد تلعبه .املسؤولية الوطنية تفرض
على أي شخص يشيد بعمل إعالمي
ّ
ّ
مـ ـم ـ ّـي ــز ،أن يـ ــذكـ ــر ال ـ ـنـ ــاس ب ـ ــأن ل ـكــل
وسيلة إعالمية ارتباطات ومصالح،
وأن هذه الوسائل قد خذلتهم مرارًا
وتــواطــأت عليهم م ــرارًا ،مثلها مثل
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ــذي ــن نـنـتـفــض ال ـيــوم
ف ــي وج ـه ـه ــم .ال ـن ـظ ــام الـ ـ ــذي يـهـتــف
ال ـل ـب ـنــان ـيــون إلس ـق ــاط ــه ال ُيـسـتـثـنــى
مـنــه اإلع ـ ــام ،ول ـنــا ف ــي االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ــرة خ ـيــر م ـث ــال على
أدائه ،عندما ُحرم عشرات املرشحني
من اإلطاللة عبر الشاشات ،لصالح
ّ
املتمولني القادرين على دفع عشرات
آالف الدوالرات مقابل دقائق قليلة.
لـ ــذا ،ال نـسـتـغــرب أن ي ـك ــون حـضــور
ال ـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل إل ــى ساحة
ّ
ً
التظاهر في جل الديب خبرًا عاجال
يـظـهــر أس ـفــل شــاشــة «أل .ب ــي .ســي.
آي» أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ف ـي ـم ــا تـجـهــد
الكاميرا في البحث عنه ،كــأن مئات
املتظاهرين في الشارع ال يكفونها،

أو أن تتوقف كاميرا «الـجــديــد» عن
النقل من أمــام مصرف لبنان عندما
ّ
تتحول الهتافات إلى مالكها تحسني
ّ
للتحرك أمام
خياط في اليوم األول
امل ـصــرف ،لتكتفي بتغطية خجولة
الحـ ـ ـق ـ ــا .ه ـ ــذا ه ـ ــو س ـ ـلـ ــوك الـ ـقـ ـن ــوات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة املـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــاد ،م ــاح ـق ــة
السياسيني واستنساب كالم الناس،
بخالف السلوك الحالي (املوسمي)
الـ ــذي ي ـقــاطــع الـسـيــاسـيــن ألن هــذه
املـقــاطـعــة «تــرنــد» املــرحـلــة .طـبـعــا ،ال
نـسـتـثـنــي ب ـق ـيــة الـ ـقـ ـن ــوات ،املـلـتــزمــة
بوضوح بأجنداتها السياسية.
لـ ـ ــذا يـ ـج ــب أال يـ ـنـ ـخ ــدع امل ــواطـ ـن ــون
عندما يقال لهم إن هذه القناة تنقل
صوتهم ألنها تحمل قضيتهم .لقد
ن ـق ـلــت ص ــوت ـه ــم ألنـ ـه ــا ال تـسـتـطـيــع
تـ ـ ـج ـ ــاوزه ،وألن ص ـ ــوت الـ ـن ــاس هــو
«الرايتينغ» (نسب املشاهدة) اليوم،
وهــو الشرعية .ال حديث عن األرقــام
هـ ــذه املـ ـ ــرة ،وال «زوم إن» أو «زوم
آوت» كـمــا فــي ت ـظــاهــرات ع ــام 2005
اآلذاري ــة ،وال سـفــارات أجنبية وغير
أجنبية .معيار جميع القنوات اليوم
ه ــو ال ـ ـنـ ــاس ،ل ـ ــذا أص ـب ـح ــت تـغـطـيــة
التظاهرات أم ـرًا مفروضًا وال يكفي
لـ ـلـ ـق ــول إن املـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
ت ـقــوم بــواجـبـهــا .ال ــواج ــب ال ـيــوم هو
ع ــدم االك ـت ـفــاء بـفـتــح ال ـه ــواء للناس
ومقاطعة السياسيني ،بــل التصدي
ملهمة أصـعــب وه ــي تـقــديــم معلومة
صحيحة ،وشــرحـهــا ،لكي يستطيع
ال ـن ــاس أن ي ـت ـخــذوا مــوق ـفــا واض ـحــا
مـ ـنـ ـه ــا ،وهـ ـ ـ ــذا دور مـ ـه ــم ي ـ ـقـ ــوم بــه
بعض الــزمــاء الـيــوم .وتــأتــي أهمية
هــذا الــدور فــي السعي للتخلص من
سيطرة الفكرة الواحدة على املشهد
الـعــام رغــم الـتـعـ ّـدد ال ــذي كنا نعتقد
ّ
ً
أن ـنــا نـعـيـشــه ،فـنـســلــم جـمـيـ ًـعــا مـثــا
ّ
بـ ـ ــأن ش ـخ ـص ــا واح ـ ـ ـ ـدًا هـ ــو م ـخــلــص
الـجـمـهــوريــة مــن االنـهـيــار املــالــي ألن
ّ
ك ــل وســائــل اإلع ــام كــانــت (وال يــزال
بعضها) ّ
تكرر ذلــك .إننا اليوم أمام
م ـش ـهــد ج ــدي ــد ،ألن ه ـن ــاك اهـتـمــامــا
ب ــاألص ــوات اإلعــام ـيــة الـتــي تخالف
سـيـطــرة ال ـف ـكــرة ال ــواح ــدة ،وإص ـغــاء
لها ،وهذا ما يمكننا اإلفادة منه أكثر
من أي مرحلة ماضية

لم تظهر القنوات كيف تم طرد سامي الجميل من الساحة (مروان بوحيدر)

(مروان بو حيدر)

فتنة الـ «فورين بوليسي»:
هكذا تتاجر أميركا بجوع الناس
عبدالرحمن جاسم
تشرح الصحافية اللبنانية حنني غـ ّـدار
و«الزميلة الزائرة» في معهد «فريدمان»
والعضو في «مركز واشنطن للدراسات
الـشــرق أوسطية» فــي مقالتها املنشورة
فــي مجلة «فــوريــن بوليسي» األميركية
أن «ق ــوة إي ــران» وسيطرتها على لبنان
وال ـع ــراق ت ـ ــزوالن ،ألن ال ـت ـظــاهــرات التي
ت ـح ــدث ف ــي ال ـب ـلــديــن مــوج ـهــة ب ـش ـكـ ٍـل أو
ـرب
ـاب ع ـ ٍ
ب ــآخ ــر ض ــده ــا .ه ــي كـ ـع ــادة كـ ـت ـ ٍ
كثيرين يعملون مــع املـحـتــل األمـيــركــي،
تحاول عبثًا إقناعهم بأن ما يقومون به
منذ سـنــوات ينجح ،وبأنهم استطاعوا
ويستطيعون متى أرادوا أن يلجوا عمق
«املجتمع الشيعي» وفق ما تشرح املجلة
ف ــي م ـقــال ـت ـهــا امل ـع ـن ــون ــة «إيـ ـ ـ ــران تـخـســر
الـشــرق األوس ــط :كما تظهر التظاهرات
فــي لبنان وال ـعــراق» ( 22تشرين األول/
أك ـت ــوب ــر  .)2019ه ــذه امل ـق ــال ــة ق ــد ت ـبــدو،
م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى ل ـق ــراء ت ـه ــا ،أشـبــه
بمنافيستو اعتماد .إنها تريد أن تقول
ّ
ب ـ ــأن كـ ــل ه ـ ــذه الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات «ق ـ ــد دك ـ ــت»
املجتمعات الشيعية قبل غيرها ،وبــأن
هذه التظاهرات ضد «الفساد الشيعي»
ـاد آخ ـ ــر .ت ـش ــرح امل ـج ـلــة في
ق ـبــل أي فـ ـس ـ ٍ
مقالتها الجزء التاريخي املرتبط بالثورة
اإلســامـيــة فــي إي ــران ،ثــم جهود الحرس
الـثــوري ،منذ انتصار تلك الـثــورة ،لنقل
األخيرة إلى البلدان املجاورة ،خصوصًا
تـلــك ال ـتــي تتضمن وجـ ــودًا ألقـلـيــات (أو
أكثريات) شيعية :لبنان ،العراق ،سوريا
واليمن .توضح املجلة أن سياسة ايران
ك ــان ــت ق ــد ان ـت ـص ــرت ف ــي ل ـب ـن ــان ،بـعــدمــا
فــاز «حــزب الـلــه» و«حــركــة أمــل» بأكثرية
فــي املجلس النيابي وانـتـخــابــاتــه ،وفي
ســوريــا بـعــد بـقــاء الــرئـيــس بـشــار األســد
ممسكًا بزمام السلطة بعد كل ما حدث،
وكــذلــك فــي ال ـعــراق عـبــر حلفائها الــذيــن
يسيطرون على مقاليد الحكم ومقدراته.
تظهر مخالب املجلة في الجزء الثاني من
َّ
املقالة .تشير إلى أن إيران ـ ـ عبر سعيها
الدؤوب للسيطرة على هذه الدول الشرق
أوسـطـيــة ـ ـ تجاهلت أمـ ـرًا مـهـمــا ،هــو أن
هــذه األنظمة التي أسهمت في إنشائها

ودع ـم ـت ـهــا ب ــات هــدف ـهــا ال ــوح ـي ــد خــدمــة
املصالح اإليرانية أو حراستها على األقل.
تشرح املقالة كيف أن حجم التظاهرات
ه ــذه امل ــرة ُيـعـتـبــر كـبـيـرًا ومـتـسـعــا أفقيًا
وعاموديًا مقارنة بالتظاهرات السابقة.
واضح لبوصلة املقال ،تشير
وفي توجيه َّ ٍ
امل ـج ـلــة إل ــى أن ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه،
األم ــن ال ـعــام لـ ـ «ح ــزب ال ـلــه» ال ــذي يـقـ ّـدم
نفسه في املعتاد حاميًا لحقوق «الناس»
ومـحــاربــا ألجــل الـعــدالــة االجتماعية قد
أخــذ مــوقـفــا تضامنيًا وداع ـمــا للسلطة،
وه ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـن ــاق ـض ــه وي ـن ــاق ــض
وج ــود الـحــزب بشكل كـلــي .تــؤكــد مديرة
َّ
موقع «نــاو» اللبناني سابقًا بــأن وقوف
«حزب الله» مع سعد الحريري كان أمرًا

مقالة ملغومة
لحنين غدار في
«فورين بوليسي»

«واع» و«غير منهجي وأن الوجود
غير
ٍ
الشيعي ضمن هذه التظاهرات يؤكد أن
«حزب الله» سيدفع ثمن هذا املوقف ،إن
لــم يـكــن قــد دف ـعــه مـسـبـقــا» .ي ــروي املـقــال
َّ
كيف أن بعض مراكز «نــواب» حــزب الله
ُ
َّ
قد أحرقت في جنوب لبنان ،مع أن األمر
لــم يـحـصــل ،وم ــا حـصــل لــم يـتـعـ ّـد بعض
«ه ـج ـم ــات» ع ـلــى م ــراك ــز ل ـحــركــة أم ــل أو
إحـ ــراق لـبـعــض ال ـصــور مــن ق ـي ــادات تلك
الـحــركــة .تنتقل بعد ذلــك إلــى شــرح ملــاذا
حصل هذا الشرخ بني قيادة «حزب الله»
وق ــاع ــدت ــه الـشـعـبـيــة م ــن خـ ــال اإلش ـ ــارة
إلــى أن الحصار االقـتـصــادي على إيــران
في الحرب السورية
ووجود «حزب الله» ّ
املـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،ج ـ ـعـ ــاه يـ ـخ ــف ــض «م ــرتـ ـب ــات»
ّ
عناصره ،ما خلف «هــوة» بني عناصره

بحث
وقـيــاداتــه .وه ــذا أمــر قــد ينفع فــي
ٍ
يـ ـق ـ ّـدم ألشـ ـخ ــاص ي ـج ـل ـســون ب ـع ـي ـدًا عــن
لبنان .أما َمن يعيش في لبنان ،فيعرف
أن امل ــوض ــوع ب ـحــاجــة إلـ ــى ن ـق ــاش أكـبــر
وأدق .إذ أن معظم قـيــادات «ح ــزب الله»
الرئيسيني ال يزالون يقيمون في قراهم
ومدنهم األصلية (سواء جنوبًا أم بقاعًا)،
بالتالي وحتى لو كان هناك شرخ من أي
نوع ،فإنه سيكون صغيرًا للغاية وليس
إلى الدرجة التي ستدفع الجمهور ذاته
للنزول إلــى ال ـشــارع .ثــم إن كــانــت الحال
ُ
هـكــذا ،ملــاذا لــم تـحــرق أعــام «حــزب الله»
وصور أمينه العام؟
يـكـمــل امل ـق ــال رحـلـتــه لـيـتـحــدث أك ـثــر عن
ال ـعــراق ،مشيرًا إلــى بحث نشرته وكالة
امليليشيات
«روي ـتــرز» ،مـفــاده أن بعض
ّ
الشيعية ّ
املمولة إيرانيًا وضعت قناصني
ع ـلــى ش ــرف ــات املـ ـن ــازل وال ـس ـط ــوح لقتل
املتظاهرين هناك .طبعًا يتجاهل املقال
أو يتناسى الـفــارق الكبير في الطبيعة،
والـجـغــرافـيــا ،والـسـلــوك االجـتـمــاعــي بني
العراق ولبنان .لكن بالنسبة إلى املجلة
ـ ـ بحسب الـظــاهــر ـ ـ فــإنــه إذا ك ــان هناك
شيعة ،فال بد إذًا من أن يكون األمر عينه.
وال ت ـن ـســى امل ـج ـلــة املـ ـ ــرور ع ـلــى تـجــربــة
«الـسـ ًـرايــا اللبنانية ملـقــاومــة االح ـتــال»،
زاعمة أن هذه السرايا قد أنشئت للقضاء
ع ـلــى أي «مـ ـع ــارض» داخـ ـل ــي /مـحـلــي لـ
«ح ــزب ال ـلــه» مــن دون أن ي ـكــون للحزب
أي «يــد» فــي املــوضــوع؛ مــع أن أي متابع
َّ
للشأن املحلي اللبناني يدرك تمامًا بأن
«حـ ــزب ال ـل ــه» ك ــان مـتـبـنـيــا بـشـكــل علني
لتجربة السرايا ولم ينكر يومًا أنها ٌ
جزء
مـنــه بـشـكـ ٍـل أو بــآخــر .فــي الـخـتــام ،تؤكد
املجلة ،أن «القوة اإليرانية» وغطرستها
لــم ت ـعــودا محتملتني ،وب ــأن ال ـنــاس في
ال ـشــوارع قــد نــزلــوا ضــد ذل ــك .وهــو األمــر
نفسه ال ــذي ي ــردده كـثـيــرون على مسمع
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن .لـ ـك ــن ه ـ ــل ه ـ ــذا ص ـح ـي ــح؟
بالتأكيد كال؛ فالناس مشغولون بأمور
ً
أه ـ ــم وأكـ ـث ــر ضـ ـ ـ ـ ــراوة :املـ ـ ـ ــاء ،ال ـك ـه ــرب ــاء،
سرقات البنوك ،وقس على ذلك .وحدهم
من يعملون مع األميركيني ومؤسساتهم
«ي ـع ـت ــاش ــون» م ــن خ ــال ت ـلــك األك ــاذي ــب،
ووحدهم من يصدقونها.
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الحراك اللبناني ...نافذة التغيير الجذري
في المنطقة العربية

مسارات أزمة ال أفق دستوريًا لها
وسام اللحام *
دستور لبنان الفعلي هو توافق زعماء الحرب
وامل ــال بــاســم املـيـثــاقـيــة مــن دون اعـتـبــار ألي
منطق دسـتــوري وقــانــونــي .هــذا هــو دستور
لبنان السياسي الذي أبصر النور سنة 1992
عـنــدمــا تـسـلــم تـحــالــف أمـ ــراء ال ـحــرب ورج ــال
األع ـمــال السلطة وسـيـطــروا على مؤسسات
الدولة عبر املحاصصة والزبائنية املمنهجة.
يتعايش هذا الدستور السياسي في الظروف
ال ـعــاديــة مــع الــدس ـتــور الـقــانــونــي ،أي النص
ال ــذي ي ــدرس ال ـيــوم فــي ال ـجــام ـعــات بوصفه
دستور لبنان وفقًا للتعديالت التي أدخلت
عليه سنة  .1990وهنا تكمن وظيفة الدستور
ال ـق ــان ــون ــي االي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،إذ ه ــو يـسـمــح
بإسباغ شرعية قانونية على سلطة أمر واقع
نشأت خالل الحرب األهلية ،وفرضت نفسها
بالسالح واملال وبتبعيتها لجهات خارجية
مختلفة.
هنا تكمن أهمية األزمة التي يعيشها لبنان،
فاألزمات السياسية الكبرى تؤدي إلى انهيار
الوظيفة االيديولوجية للدستور القانوني
وظهور الدستور السياسي مجردًا عاريًا من
دون مــواربــة بوصفه سلطة أمــر واقــع قائمة
ع ـل ــى ت ـ ـ ــوازن س ـي ــاس ــي ف ـع ـلــي ف ــي امل ـج ـت ـمــع.
هذه هي نظرية املفكر والفقيه األملاني كارل
شميت الذي ّ
طور فكره خالل صعود النازية
فــي أملانيا واألزم ــة السياسية العميقة التي
ضربت النظام القانوني األملاني حينها .فقد
أكد شميت أن القانون هو مجرد أحكام عامة
تخفي في طياتها قرارًا سياسيًا محددًا ،وفي
األزمات يتحرر القرار السياسي من القانون
وي ـظ ـهــر ع ـلــى حـقـيـقـتــه كـسـلـطــة أم ــر واقـ ــع ال
ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـبــريــر .م ــن ه ـنــا نـفـهــم تعريفه
الشهير للسيادة بأنها الـقــدرة على الحسم
فــي ال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ،أي ال ـق ــدرة على
اتخاذ القرار حول الطبيعة الحقيقية للنظام
السياسي في دولة ما.
من ّ
جراء ما تقدم ،يتبني لنا أن الصراع اليوم
فــي لبنان هــو صــراع يــدور حــول تحديد من
هي السلطة السيدة ،هل هي زعماء الطوائف
ودستورهم السياسي أم الشعب ودستوره
ال ـقــانــونــي؟ لــذلــك تـشـكــل ه ــذه الـلـحـظــة الـتــي
يعيشها لبنان مرحلة مفصلية كونها تعني
فعليًا مـطــالـبــة الـشـعــب بــاسـتـعــادة سـيــادتــه

التي سلبت منه من قبل الزعماء .فاملطالبة
بــإسـقــاط الـحـكــومــة ومـجـلــس ال ـن ــواب ليست
مطالبة بتغيير أفــراد الحكام فقط ،وال حتى
مـجــرد إسـقــاط الـنـظــام بــل هــي ص ــراع يهدف
مــن خــالــه الـشـعــب إل ــى تــأكـيــد سـيــادتــه عبر
إرساء دستور سياسي ال مكان فيه للزعماء
أي إن الهدف هو تحويل الدستور القانوني

ال يمكن الحديث عن
المخارج الدستورية لألزمة
الحالية قبل حسم مسألة
استعادة الشعب لسيادته
وإسقاط سلطة الزعماء

إل ــى الــدس ـتــور الـسـيــاســي الـفـعـلــي ،مــا يــؤدي
إلــى املطابقة بني الشرعية والقانونية وفقا
لتعبير الشهير الذي أطلقه ماكس فيبر ،أي
االنتقال من الشرعية امليثاقية إلى الشرعية
القانونية.
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ال يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن املـ ـ ـخ ـ ــارج
الدستورية لألزمة الحالية قبل حسم مسألة
اسـتـعــادة الشعب لسيادته وإس ـقــاط سلطة
ال ــزع ـم ــاء إذ حـيـنـهــا ف ـقــط يـصـبــح الــدس ـتــور
ً
القانوني مؤهال للعب دوره الفعلي وتنظيم
ع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات ب ـش ـك ــل ط ـب ـي ـع ــي .وق ـ ــد ال
نـسـتـغــرب أن مـجـلــس الـ ـن ــواب ال ـحــالــي بعد
سقوط سلطة الزعماء هو الذي سيوافق على
تشكيل حكومة جديدة ال عالقة لها بتحالف
أمراء الحرب ورجال املال املهيمن اليوم على
لبنان.
من جهة أخرى ،تظهر األزمة أيضًا محدودية
دستور لبنان القانوني الذي نتج عن اتفاق
الطائف وعــدم قــدرتــه على تأمني أي وسيلة
فعلية تسمح بحل النزاع السياسي من دون
الحاجة إلــى تــوافــق الــزعـمــاء .وهــذا ليس من
قبيل الـصــدفــة ،بــل هــو ق ــرار سياسي يهدف

إلــى منع أي حل مؤسساتي قد يفرض على
الزعماء .على سبيل املثال ،يعتبر حل مجلس
ال ـن ــواب مــن اّلـحـلــول الطبيعية الـتــي تسمح
لنظام ما بفض نزاع سياسي عبر االحتكام
إلــى الـشـعــب ،أي إن حــل املجلس هــو وسيلة
كي يمارس فيها الشعب سيادته ،وهــذا هو
تحديدًا ما ال يمكن القيام به في لبنان ،لكون
الـسـيــادة كما شرحنا هــي فــي قبضة زعماء
ال ـطــوائــف ال ــذيــن ال يـقـبـلــون بــاالح ـت ـكــام إلــى
صناديق االقـتــراع إال عندما يتوافقون على
ذلــك ،وأيضًا فقط في الظرف الــذي يناسبهم
من أجل إضفاء شرعية قانونية على سلطة
األمر الواقع التي يمارسونها على لبنان.
فكما هو معلوم ،يفرض الدستور مجموعة
من الشروط التعجيزية التي تجعل من حل
ً
مجلس ن ــواب مستحيال فعليًا ،إذ ال يمكن
حل املجلس إال في الحاالت التالية:
• إذا امـتـنــع مـجـلــس ال ـن ــواب ،لـغـيــر أسـبــاب
ق ــاه ــرة ،ع ــن االج ـت ـمــاع طـ ــوال عـقــد عـ ــادي أو
ط ــوال عقدين استثنائيني متواليني ال تقل
مدة كل منهما عن شهر (املادة )65
• في حال ّ
رده املوازنة ّ
برمتها بقصد شل يد
الحكومة عن العمل (املادة .)65
• إذا أص ـ ّـر املـجـلــس عـلــى تـعــديــل الــدسـتــور
بأكثرية ثــاثــة أرب ــاع مجموع أعـضــائــه رغم
رفض الحكومة لهذا التعديل.
وهـ ـ ـك ـ ــذا نـ ــاحـ ــظ أن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـق ــان ــون ــي
يـخــدم مـصــالــح الــدسـتــور الـسـيــاســي ،أي إنــه
يمنع إيـجــاد املـخــارج املؤسساتية لــأزمــات
السياسية ،بــل يـفــرض بـقــاء مجلس الـنــواب
والحكومة ،أي بقاء الغطاء القانوني لزعماء
ال ـط ــوائ ــف ال ــذي ــن ي ـض ـعــون الـلـبـنــانـيــن أم ــام
خ ـيــار وح ـي ــد :إم ــا ال ـتــوافــق بــاســم املـيـثــاقـيــة
وال ـت ـع ــاي ــش ال ـط ــائ ـف ــي أو ش ـل ــل امل ــؤس ـس ــات
وانهيار الدولة أو حتى الحرب األهلية.
لـيـســت أزمـ ــة ل ـب ـنــان ال ـي ــوم أزمـ ــة دس ـتــوريــة،
بــل أزم ــة س ـيــادة ،وحسمها سـيـحــدد مصير
نظامنا السياسي ،أي سيفضي إلــى معرفة
م ـ ــن ه ـ ــي الـ ـجـ ـه ــة الـ ـسـ ـي ــدة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان :هــل
س ـي ـس ـت ـمــر ال ــزعـ ـم ــاء ف ــي ف ـ ــرض دس ـت ــوره ــم
السياسي أم سيتمكن الشعب من استعادة
سـيــادتــه السليبة بعد سنني مــن سلطة أمر
واقع فرضت نفسها بالسالح واملال والتبعية
للخارج.
أستاذ جامعي

حيدر عيد *

بيان بكركي :محاولة فاضحة لخنق صوت الشعب
خريستو ّ
المر *
ّ
أخ ـي ـرًا ،كـمــا ه ــو م ـتــوقــع أدلـ ــى رجـ ــال الــديــن
امل ـس ـي ـحـ ّـيــون بــدلــوهــم مـ ـ ّـرة واح ـ ــدة وبـبـيـ ّـان
واحد ،بيان بكركي الذي -كما أتى فيه  -يمثل
َّ
َّ
واألرثوذكسية
الكاثوليكية
رؤساء الكنائس
ّ
َّ
واإلنجيلية .يبدأ البيان بأن «الكنيسة لطاملا
وقـ ـف ــت إل ـ ــى ج ــان ـب ــه [الـ ـشـ ـع ــب] واح ـت ـض ـنــت
حاجاته ...وهي تلتزم ...املزيد من الخدمات»،
املفهوم هنا ما الذي ّيريده واضعو
ومن غير
ّ
ال ـب ـي ــان؟ أن م ـ ّـن ـن ــوا ال ـش ـعــب أن ـه ــم خ ــدم ــوه؟
أن يـ ـغ ــروه ب ــأن ـه ــم س ـي ــزي ــدون امل ـس ــاع ــدات؟
َ
ّ
ِّ
ويـتــابــع الـبـيــان أن «ال ُـمسكنات ال تـمـ ّـر بعد
ُ
ّ
اآلن» فالشعب بـلــغ «وجــعــه ح ــده األقـصــى»
والسلطة «أمعنت فــي االن ـحــراف والـعـنــاد»،
وه ــذا الــوضــع "العمل الـفــوري على معالجة
ّ
َّ
تاريخية وتدابير
أسبابه" ،و«اتخاذ مواقف
ّ
اسـتـثـنــائـ َّـيــة» .ه ــذا طبعًا إيـجــابـ ّـي وجــيــد أن
ُيعترف به.
ٍّ
فمن يـقــرأ الـبـيــان ب ـتــأن ،بعيدًا عن
رغــم ذلـّـك ّ
ّ
العاطفية فإنه يالحظ سريعًا بأن هذا البيان
ّ
ّ
املـ ّ
الجيد يشكل محاولة لقمع
ـدبــج بالكالم
ّ
الثورة التي اندلعت في لبنان ،ولتخدير همة
ّ
ال ـنــاس حــتــى يـخـمــدوا مــن جــديــد ،وي ـعــودوا
لإلحباط والتهميش .فما هي هذه "املواقف
ّ
التاريخية" التي دعا إليها املجتمعون؟
ً
ّ
الجمهورية «فـ ً
ـورا
أوال ،يدعو البيان رئيس
ِّ
باملشاورات مع القادة السياسيني ورؤســاء
ِّ
ال ـطــوائــف الت ـخ ــاذ الـ ـق ــرارات ال ــازم ــة بـشــأن
مـطــالــب ال ـش ـعــب» .ه ـكــذا وف ــي جـمـلــة واح ــدة

ّ
ينصب املجتمعون أنفسهم والة على رقاب
ال ـن ــاس ،فـهــم ي ــري ــدون م ــن رئ ـيــس ال ـب ــاد أن
يستشيرهم في ما يجب أن يفعله ،ويضعون
هـكــذا أنـفـسـهــم فــي صـلــب الـلـعـبــة الـطــائـفـ ّـيــة،
ويـشــاركــون بــاسـتـمـ ّ
ـراريــة الـنـظــام ال ــذي ّأدى
إلــى هــذه ال ـكــوارث املتتالية واإلف ـقــار الـعــام،
والــذي تحاول ثــورة الناس أن تطيح بــهّ .
ثم
ّ
الجمهورية بأن يستشير
هو بدعوته رئيس
ّ
ّ
البيان في ّأفضل األحــوال
السياسيني يعبر ُ َ
ّ
ع ــن ق ــل ــة ح ـك ـمــة ال ت ـع ــق ــل إذ أنـ ـه ــا تـ ــرى في
ّ
ّ
هؤالء السياسيني الذين سطوا على مقدرات
ّ
ّ
َ
مصدر الحل؛ ّأمــا في
البالد وفككوا الدولة،

هذه «الحقيقة» يعرفها
أبناء وبنات الكنيسة
الذين يموتون على
أبواب مستشفياتها
ويشعلون أجسادهم
أمام أبواب مدارسها

ّ
ّ
أسـ ــوأ األح ـ ــوال فـ ــإن ه ـكــذا دعـ ــوة م ــا ه ــي إال
محاولة انقالب على طموح الناس والفقراء
ت ـح ــدي ـ ًـدا ،وتـعـبـيــر ع ــن رغ ـبــة ل ــدى واض ـعــي
ال ـب ـي ــان ب ــاس ـت ـم ــرار ن ـظ ــام ل ــم ُي ـف ـق ــره ــم ول ــم
يضعف أجسادهم أو أقلق نفوسهم أو ّ
مس
بكرامتهم.
يقول البيان «ال بـ َّـد أيضًا من احترام
ثانيًا،
ُّ
حـ ِّـر َّيــة التنقل للمواطنني لتأمني حاجاتهم
َّ
وال سـ َّـيـمــا الـصـ ِّـحـ َّـيــة والـتــربـ َّ
واملعيشية
ـويــة
َّ
واالقتصادية" .هكذا إذًا ،يريد كاتبو البيان
واملوافقون عليه أن يعود الناس إلى بيوتهم
ّ
الطبيعية» إلــى البالد
وعــودة الحياة «غير
ّ
ّ
لينكب رجال الدين مع السياسيني الفاسدين
بإيجاد الحلول التي لم يجدوها يومًا .وما
الــذي يبقى عندها من اإلضــراب العام ،ومن
انتفاضة الناس التي تضغط على الطغمة
الحاكمة لتستقيل مــن الحكومة فــي خطوة
أولـ ــى لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفـ ّـي ن ـحــو بـنــاء
دول ــة مــدنـ ّـيــة الطــائـفـ ّـيــة؟ أل ــم يسمع واضـعــو
ّ
ال ـب ـيــان بـ ــأن الــوس ـي ـلــة ال ــوح ـي ــدة الــاعـنـفـ ّـيــة
ِّ
ُ
التي يملكها الفقراء للضغط على املستغلني
ـيء من العدالة هي اإلض ــراب؟ أم
لتحقيق شـ
ّ ّ
يعتقدون حقًا أن مقالة مــن هنا (وضمنها
هذه املقالة) ،أو عظة من هناك كفيلة بإيقاظ
العنف
الضمائر ،وتغيير القلوب ،وقلب ُبنى
ِ
امل ـ ّ
ـؤس ـس ـ ِّـي ال ـقــائ ـمــة ف ــي ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســيّ
َ
ّ
ّ
االق ـت ـص ــادي فــي أي ب ـلــد؟ لـكــن م ــن ال يتعب
ليكسب لقمة عيشه ،وال يقلق بأن يجد ّ
براده
ّ
ً
ّ
َ
ليالي وهو يفكر من أنــى له
فارغا ،وال ينام
ّ
يعلم أوالده فــي مــدرســة ،مــن صعب جـ ّـداً
أن

بيروت (مروان بوحيدر)

عليه أن يفهم مــا الــذي يعيشه الـنــاس ،ولن
يفهم ما لم يعش بتعبه ،ويخرج من التركيز
عـلــى مـصــالــح أصــدقــائــه وأع ــوان ــه وحلفائه،
املستفيدين معه من النظام القائم.
ّ
ثالثا -يقول البيان إن «الئـحــة اإلصــاحــات
ِّ
ً
التي أصدرها مجلس الوزراء أخيرا ...تشكل
إيجابية" هذا ّ
َّ
بحد ذاتــه كارثة.
خطوة أولــى
ّ
يـكـفــي أن يـسـمــع اآلب ـ ــاء األجـ ـ ــاء شـيـئــا ولــو
ّ
ً
قـلـيــا ،مــن املـحــلـلــن االقـتـصــاديــن ليعرفوا
ّ
ّ
أن "اإلصـ ــاّحـ ــات" ال ـتــي يــدعــون ـهــا ه ــي ّغير
ّ
ٌ
نهب ما تبقى
واقعي ّة ،وأنها استمرار لنهج ِ
مقدرات البالد ،لنصبح ُمرتهنني تمامًا
من
ضــر واملـسـتـقـبــلَ .م ــن يـقــول عن
ـا
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ـم
لـهـ
ّ
ّ
تـلــك ال ــورق ــة بــأن ـهــا تـشــكــل "إص ــاح ــات" هو
ّ
ّإما غير مطلع ،أو جاهل ،أو يتجاهل لغاية

في نفسه تتعارض بشكل نافر مع مصالح
ال ـش ـعــب ا ّمل ـن ـه ــوب واملـ ــوجـ ــوع ،رغـ ــم ّادع ــائ ــه
ًّ
ّ
يتحسس ألوجاعه.
كالميا بأنه
رابـ ـع ــا -يــدعــو ال ـب ـيــان إل ــى «ت ـعــديــل الـفــريــق
ّ
ّ
وزاري؟ تـعــديــل وزاري!
ـوزاري» .تـعــديــل
ال ـ ـ ـ ـ
ّ
كــم مــن تعديل وزاري حــدث مــن طقم الحكم
نفسه هــذا على مــدى عـشــرات الـسـنــوات؟ ّ
أي
ت ـقـ ّـدم ّأدى إل ـيــه ّ
أي مــن ه ــذه ال ـت ـعــديــات؟ ال
شــيء .السادة املطارنة يدعوننا إلــى وصفة
نتيجتها صفر ،يدعون الشعب الذين ّ
يدعون
ّ
ّ
"التحسس ألوجــاعــه" إلــى ال شــيء ،يقدمون
ل ــه ال ــوه ــم ع ـلــى ط ـبــق ال ـك ــام امل ـع ـس ــول .هل
ّ
ّ
نسي اآلبــاء األج ــاء أن مشكلة الفساد التي
ّ
ّ
يتشدقون بالرغبة بحلها اليوم (وقد أفاقوا
ً
فـجــأة) هــي أســاســا بسبب ه ــؤالء الــذيــن في

الحكم منذ عشرات السنوات ،بسبب هؤالء
الــذيــن يــريــد اآلب ــاء األج ــاء أن يـبـقــوا عليهم
ّ
وزاري لن يـ ّ
ّ
ـؤدي إال إلى استمرار
مع تعديل
النهب.
أخـيـرًا يـقــول البيان «الكنيسة لطاملا وقفت
إلى جانبه [الشعب] واحتضنت حاجاته»...
هذه «الحقيقة» يعرفها بنات وأبناء الكنيسة
ال ــذي ــن ي ـمــوتــون عـلــى أبـ ــواب مستشفياتها
ويشعلون أجسادهم أمــام أبــواب مدارسها،
ويغتصبون فــي أديــرت ـهــا ،أم ــام أع ــن رجــال
الدين ومعرفتهم وصمتهم ،بل ومحاوالت
قمع من يواجهها.
ّ
إن أس ـ ــاس ا ّل ـف ـس ــاد ه ــو ن ـظ ــام املـحــاصـصــة
ّ
الـطــائـفــي ،إن ــه الـنـظــام نفسه ال ــذي ينتج هذ
الفساد ولكن عوض أن يكون اآلبــاء األجالء
جـ ّ
ـذري ــن وي ـض ـع ــوا أص ـب ـع ـهــم ع ـلــى ال ـجــرح
ّ
ويدعوا بجرأة إلى تعديل جذري في النظام
ن ـف ـســه ،مل ـعــال ـجــة ج ـ ّــذور امل ـش ـك ـلــة ،كـ ــان هــذا
ّ
تغيير،
البيان تأكيدًا على أنهم ال يريدون أي ّ
ّ
وأنـ ـه ــم ي ـح ــاول ــون ال إنـ ـق ــاذ ال ـش ـعــب وإن ـم ــا
ان ـقــاذ أصــدقــائـهــم الـسـيــاسـ ّـيــن الــذيــن بــدأت
نجومهم باألفول تحت صرخات الشعب .في
هذا الصدد ،موقف رجال الدين األرثوذكس
ال يـخـتـلــف كـثـيـرًا ع ــن امل ــواق ــف امل ـعـ ّـبــر عنها
ف ــي ال ـب ـي ــان ،ف ـمــوقــف امل ـج ـمــع األرث ــوذك ـس ــي
الصادر قبل أسبوع من انــدالع االنتفاضات
ً
ّ
الحال
مزدوجا
الشعبية كان موقفًا
بطبيعة ّ
ّ
ّ
فـهــم عــبــروا عــن رغبتهم الـكــامــيــة بـ"تجنب
فرض املزيد من الضرائب" ّو"تطهير اإلدارة
الـعـ ّ
ـامــة مــن الفاسدين" ولكنهم وافـقــوا على

ّ
الطائفي فطلبوا
استمرار نظام املحاصصة
" االحترام التام للتوزيع الطائفي" ولم يدعوا
ّ
ّ
الطائفي الذي يشكل
أبدًا إلى تغيير النظام
ّ
الحقيقي لفرض املزيد من الضرائب
السبب
ّ
ّ
العامة بالفاسدين ،وبهذا فإن
اإلدارة
ومــلء
ّ
أمانيهم بتجنب فــرض املزيد من الضرائب
ووقـ ــف ال ـف ـســاد تـبـقــى ك ـ ً
ـام ــا غـيــر جـ ـ ّـدي بل
ّ
يـ ـب ــدو فـ ــي ّ ظـ ـ ــل م ـط ــال ـب ـت ـه ــم بــامل ـحــاص ـصــة
ّ
الطائفية أنــه ُيـقــال رفـعــا للعتب .هـنــاك مثل
قديم يقول "مــع هكذا أصدقاء لست بحاجة
ُ
إلى أعداء"؛ لو ُيعفي رجال الدين املسيحيون
الذين من طينة واضعي هذا البيان الشعبَ
اللبناني من صداقاتهم يكونون قد ّ
ّ
قدموا
ّ
للشعب مساعدة جلى.
الـشـعــب ينتصر ال ـيــوم لنفسه وسينتصر.
ّ
ّأما رجال الدين الذين يريدون لكل تغيير أن
ّ
وتستمر األوضــاع
يفشل لتبقى ّمصالحهم
القائمة ،فنتمنى لهم أن يعودوا إلى إنجيل
ّ
وضد
يسوع املسيح الواقف أبدًا مع املظلوم
ّ
املسيحي
ظلم الظالم ،والذي بحسب اإليمان
االستعباد
يناهض بـقـ ّـوة قيامته مـشــاريـ َـع
ِ
ّ
ـي َيـحــوكـهــا سـيــاســيــون
وامل ـ ـ ِ
ـوت الـعـمـيـ ِـم ال ـتـ ّ
ورج ـ ــال دي ــن ي ـبــدو أن ـه ــم ف ـق ــدوا اإلح ـســاس
بأوجاع اآلخر ،أو باتت أوجاع اآلخر عندهم
َ
ّ
ّ
ٍّ
يتحول إلى
سطحي ال
عاطفي
شعور
مجال
ٍ
ّ
عـمــل فـعـلـ ّـي مــن أج ــل رف ــع ه ــذه األوجـ ــاع عن
ّ
طريق معالجة جذورها ،واكتفوا باملسكنات
عن طريق "املزيد من الخدمات" على عكس ما
قاله بيان بكركي.
* أستاذ جامعي

كنا ،ولفترة اعتبرناها دهرًا ،قد فقدنا األمل في قدرة الحراك الشعبي في لبنان على إحداث
تغيير جــذري في طبيعة النظام الطائفي الحاكم وكأنه قــدر محتوم ال يتغير .في النصف
الثاني من القرن املنصرم كنا قد تعلمنا معنى «الكرامة» والحرية من خالل كلمات الرئيس
الناصر ،وفهمنا أننا في العالم العربي ،نستطيع أن «نرفع رؤوسنا» ألن
امللهم جمال عبد
ّ
«عصر االستعمار قد ولــى» .وأكمل الشهداء العظام معروف سعد وكمال جنبالط ومهدي
عامل الدرس عمليًا.
وبرحيلهم ،شهد الوطن العربي أصعب فترات التاريخ املعاصر ،يحيث تحول معنى الكرامة
ُ
إلى التقرب وبقدر اإلمكان من االستعمار .وطلب من الشعوب العربية أن تخفض رؤوسها
ألن  %99من أوراق الحل في يد أميركا .وألن لبنان له خصوصيته الطائفية التي ال يفهمها إال
اللبنانيون ،كان عليه أن ُيماشي تلك الحلول ،والقبول بها بما تحتويه من عنصرية إقصائية
تجاه اللبناني اآلخر من غير طائفته ،او األجنبي ،وبالتحديد الفلسطيني الالجئ في لبنان،
وبشكل ينافي الحد األدنى من حقوق اإلنسان.
واألنجزة ،أي الرضوخ لشروط أوسلو ومتطلباته
أما نحن ،الفلسطينيني ،فقد اخترنا «األسلوة»
ّ
ً
األمنية ،والسير في قافلة املنظمات األهلية التي تتلقى تمويال غربيًا مشروطًا ،واالنتفاع منها.
وتم إقناعنا ،وإقناع غيرنا من الشعوب ،بأهمية السالم مع «اآلخر» ومصافحته .وكانت الحجة
ً
تخلي العرب عنا ،وبأن التغيير في العالم العربي ،ومنه لبنان ،بات مستحيال.
جادل الكثير من املحللني أن ثورة تونس العظيمة ضد نظام زين العابدين بن علي القمعي قد
بدأت ككرة الثلج املتدحرجة في العالم العربي .ولكن هذا الطرح يفتقر إلى خلفية تاريخية .مما
ال شك فيه أن الثورات تأتي نتاج تراكمات نضالية على ّ
مر الزمن ،ولكن هناك دائمًا مفاصل
ً
تاريخية تعطي زخمًا هائال للتحرك الثوري.
فاالنتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام  2006بنتائجها ّ
املخيبة آلمال
ً
ً
النظام العربي ّالرسمي والفلسطيني ،كــانــت قــد أحــدثــت زل ــزاال هــائــا ،ليس فقط إلبــرازهــا
خيارًا غير متوقع ونهاية حل الدولتني العنصري ،ولكن أيضًا لتفكيكها الفكرة العنصرية
االس ـت ـشــراق ـيــة ع ــن ع ــدم م ــاءم ــة الــديـمـقــراطـيــة
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة لـلـثـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ،وتـفـكـيــك الـفـكــرة
عندما يتحرك لبنان فإن
الصهيونية بــوجــود واحــة و ّحـيــدة للديمقراطية
في الشرق األوسط .ومن املتوقع اآلن أن إمكانية
العالم العربي يحبس أنفاسه
انتخابات ديمقراطية تحت حراب االحتالل هي
انتظارًا لنتائج هذا الحراك
ضــرب مــن الـخـيــال .ولـكــن ال ـســؤال ال ــذي ُيـطــرح،
وبشكل محرج جدًا للنظام العربي الرسمي ،هو
أنــه إذا كــان الفلسطينيون الــرازحــون تحت االحتالل قد استطاعوا أن يختاروا ديمقراطيًا،
فلماذا ال يتم تطبيق الديمقراطية فــي بــاقــي العالم الـعــربــي؟ وج ــاءت االنـتـخــابــات الرئاسية
التونسية لتعزز الخيار الديمقراطي واملناهض للصهيونية فــي الــوقــت نفسه ،ومــن خالل
ّ
اختيار التونسيني لرئيس أكد مرارًا وتكرارًا معارضته املبدئية للتطبيع مع دولة األبارتهيد
واالستعمار االستيطاني .ومن هنا نستطيع فهم العداء الشديد لنتائج أي حراك ديمقراطي
من قبل النظام العربي الرسمي «املعتدل» وتنفيذه لتعليمات الواليات املتحدة األميركية.
إن خوف إسرائيل من سيادة قيم الديمقراطية في العالم العربي هو خوف وجودي .بمعنى
أن الديمقراطية هي النقيض الرئيس للصهيونية تمامًا كما كانت نقيض نظام األبارتهيد في
جنوب أفريقيا العنصرية .املعادلة إذًا هي ،عالم عربي ديمقراطي بالضرورة سيكون معاديًا
إلسرائيل الصهيونية.
ال شك أن محمد بوعزيزي عندما أشعل النار بجسده ضد ظلم النظام الديكتاتوري الذي
حكم تونس لعقود من الزمن ،قد أنار الطريق لثورة لم َنر نهايتها بعد ،وإن كنا قد نختلف
ديمقراطيًا على بداياتها .ولكن من الواضح أيضًا أن هناك إجماعًا عامًا ،مع وجــود بعض
األصــوات االنهزامية ،على أن الكرامة الجمعية والشخصية هي الهدف الرئيس لهذه الثورة
العارمة .كرامة ّ
جسدها الفلسطيني ،وبالرغم من كل أدوات القمع الصهيونية بحملة مقاطعة
وعدم استثمار وفرض عقوبات تأخذ زخمًا دوليًا لم ولن يشعر به النظام الرسمي العربي.
ّ
كرامة ّ
جسدها دم اآلالف من شهداء غــزة خــال ثــاث حــروب إبادية شنتها إسرائيل على
القطاع الصامد ،ومئات من شهداء حراك مسيرة العودة الكبرى املستمر منذ أكثر من عام،
بالقرب من السلك الشائك.
وعندما يتحرك لبنان فإن العالم العربي يحبس أنفاسه انتظارًا لنتائج هذا الحراك .فالحراك
اللبناني ،في ّ
مكوناته ،يجسد أكثر من تغيير ومطلب ضد القهر والظلم والطائفية والطبقية
واالستغالل والفساد .وفلسطني كانت حاضرة بقوة أيضًا في مطالب املتظاهرين في ميادين
بيروت وطرابلس وصور وصيدا .ولكن بالرغم من أن هذا الحراك هو تجسيد عملي ملموس
للثورة االجتماعية ،إال أنه أيضًا جزء من محيط عربي يؤثر ويتأثر به ،محيط مأسور بالهم
الفلسطيني.
إن تكريس مفهوم القدرية الحتمية للنظام الطائفي البغيض وكأنه قدر محتوم ال يتغير على
اإلطالق من خالل االدعاء أنه براغماتية ضرورية وفهم "للواقع" السياسي في املنطقة ،ومن
باب عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي بلد ،يساهم وبشكل واضح في تبييض وجه هذا
النظام وتقويته واستمراره .إن إحدى الخطايا الهائلة للقيادات الفلسطينية ،بأطيافها املختلفة،
هي عدم قدرتها على فهم معنى الثورة والتحرير والتعامل مع ما تعتبره هي «العالم» ،أي
الواليات املتحدة والغرب فقط ،من منطلق أنها حكومة ،دولــة ،سلطة ،وليست حركة تحرر.
وأصبحت املعادلة السائدة أن النضوج السياسي يكمن في القدرة على التعاطي مع الحكومات
الغربية والعربية "املعتدلة" بعيدًا عن املجتمع املدني والحركات الشعبية واملعارضة لها .لكن
هذا ليس يعكس بالطبع موقف القيادات الشعبية التي أبــدت التضامن مع الثورات املصرية
والتونسية ،والسورية من قبل ،والحراك اللبناني حاليًا ،ومن منطلق أنه من األجدر أن نتضامن
مع من يتضامن معنا وليس مع من يتحالف مع مضطهدينا.
إن مــن يعيش فــي قصور رئاسية ،وفـيــات خرافية ،ومــن يتنقل بــن فـنــادق  7نـجــوم ،ومن
يحمل بطاقات ،VIPومن يدفع املاليني من الدوالرات لصفقات خاصة ومتعات شخصية ،ومن
يتخلى عن مسؤولياته القومية ويتربع على عرش التوريث السياسي ،سواء أكان طائفيًا أم
مذهبيًا ،ال مكان له في هذا العالم العربي بعد اليوم .هذا العصر هو عصر الحكومات املدنية،
وال ــدول العلمانية الديمقراطية العابرة للطوائف واملــذاهــب ،والخالية من التوريث السياسي
وأيديولوجيا عصور الظالم!
* محلل سياسي في شبكة السياسات الفلسطينية «الشبكة»
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بريميرليغ

ّ
ليفربول يواجه تعثرًا جديدًا ّ

فيتشر

المطاردون في حالة ترقب
ّ
بـ ـع ــد تـ ـع ــث ــر لـ ـيـ ـف ــرب ــول ف ـ ــي ال ـج ــول ــة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـ ــاد األمـ ـ ـ ــل ل ـل ـم ـط ــاردي ــن
املباشرين بتقليص الهوة واالقتراب
أكـ ـث ــر م ــن ال ـق ـم ــة .اخـ ـتـ ـب ــارات صـعـبــة
ل ـل ــ 6الـكـبــار مــن شــأنـهــا إعـ ــادة هيكلة
الجدول تبعًا لنتائج الجولة العاشرة،
والـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـف ـت ـت ـح ـهــا نـ ـ ـ ــادي لـيـسـتــر
ً
سيتي عندما يحل ضيفًا ثقيال على
س ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون الـ ـي ــوم ع ـل ــى مـلـعــب
سانت ماري 22:00( ،بتوقيت بيروت).
فـ ــي الـ ـج ــول ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــةُ ،م ـ ـنـ ــي ف ــري ــق
ل ـي ـفــربــول بـتـعـثــره األول ف ــي الـ ــدوري
اإلنكليزي املمتاز ،وذلــك بعد مــرور 9
جوالت .تعادل متأخر أمام مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد ف ـت ــح ع ـل ــى الـ ـ ــريـ ـ ــدز ،الـ ــذي
اس ـت ـعــاد سـكــة االن ـت ـص ــارات األرب ـعــاء
ب ـ ـفـ ــوزه الـ ـثـ ـم ــن عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه غـنــك
البلجيكي  1-4فــي املـســابـقــة الـقــاريــة
العريقة التي يحمل لقبها ،الباب أمام
مطارديه املباشرين لتشديد الخناق
ع ـل ـيــه ،خ ـصــوصــا مــانـشـسـتــر سيتي
الــذي يستضيف أسـتــون فيال الثاني
عـشــر ،وليستر سـيـتــي ،بـطــل ال ــدوري
اإلنكليزي لعام .2016
منذ تعيني املدرب اإليرلندي الشمالي
برندن رودجرز مدربًا لليستر سيتي،
تـحـســن الـفــريــق تــدريـجـيــا لـيـقـ ّـدم هــذا
املوسم أفضل نسخة له منذ عام .2016
رغم البداية السيئة بتعادلني مخيبني،
حقق ليستر خمسة انتصارات مقابل
خـســارتــن لـيـنـتــزع املــركــز الـثــالــث في
الدوري بفارق األهداف أمام تشلسي،
الــذي يحل بــدوره نهار السبت ضيفًا
ً
ثـقـيــا عـلــى بيرنلي الـثــامــن (.)19:30
مـبــاراة لــن تكون صعبة على ليستر،
ن ـظ ـرًا الحـ ـت ــال س ــاوث ـم ـب ـت ــون امل ــرك ــز
الـ ـس ــاب ــع ع ـش ــر دون ت ـح ـق ـي ـقــه ال ـف ــوز
فــي مـبــاريــاتــه األربـ ــع األخ ـي ــرة (ثــاث

تنشط هذه الرياضة في بعبدا وجبيل (األخبار)

الـ«هايكنغ» الليلي ...اكتشاف عالم جديد!
خالل السنوات األخيرة
اشتهرت رياضة المشي
في الجبال أو كما باتت
تعرف بالـ«هايكنغ».
عدد كبير من الناس
يمارسون هذه الرياضة
في مختلف المناطق
اللبنانية .تجربة ّ
مميزة،
ونشاطات ليلية ونهارية
ّ
تقرب الرياضيين من
الطبيعة
هبة دنش
فــي منتصف جبال الـعــاقــورة بأعالي
مـنـطـقــة جـبـيــل ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وت ـحــدي ـدًا
ع ـن ــد م ـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل ،ي ـك ــون ال ــوق ــت
مناسبًا لتنسى جمانة كــل مشاغلها
وهمومها .هناك يكون الجو مثاليًا،
فـ ــ«املـ ـش ــي» ت ـح ــت ضـ ــوء ال ـق ـم ــر فـيـمــا
أوراق الـشـجــر تـمـيــل حــولـهــا ،يساعد
ع ـل ــى ّ ضـ ــخ األدري ـ ـنـ ــالـ ــن فـ ــي ال ـج ـســم
وتجنب التعب.
قـبــل منتصف الـلـيــل بـســاعــات تسقط
الشمس فــي ال ــوادي إلــى اليمني ،وفي
هــذه اللحظات تظهر فــي أعـلــى القمة
لوحة مقلمة باللون الفيروزي الفاقع،
واألحمر القاني كما األصفر الذهبي.
ت ـت ــدف ــق األل ـ ـ ـ ــوان م ـث ــل امل ــوج ــة تـمــامــا
ب ـح ـيــث ت ـص ــف ج ـم ــان ــة امل ـش ـه ــد بــأنــه
«رسمة صنعها فنان بكل إتقان».
ت ـق ــول ج ـمــانــة إن ال ـطــري ـقــة الــوح ـيــدة
للوصول إلى هذه الزاوية السرية من

األرض ه ــي رح ـلــة «هــاي ـك ـنــغ» ليلية.
ً
هــو ليس طريقًا سـهــا ألولـئــك الذين
ل ــم يــواج ـهــوا ت ـح ـ ّـدي امل ـشــي ملـســافــات
طويلة مــن قـبــل ،لكنه فــي الــوقــت ذاتــه
مسير يخترق أرضــا لم َيرها كثيرون
في هذه البالد ،ولكنهم سمعوا عنها
في الحكايات .طبيعة نائية وجميلة،
ت ـ ـقـ ــرب م ـ ــن يـ ـ ــزورهـ ـ ــا م ـ ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة.
تــدعــو جـمــانــا وزم ــاؤه ــا ف ــي رح ــات
الــ«هــايـكـنــغ» الجميع لتجربتها ،ألن
الحديث عنها لن يكون كافيًا أبدًا.
بــاسـتـثـنــاء ظ ــروف الـطـقــس الـعــاصــف
فــي فصل الـشـتــاء ،وألس ـبــاب مرتبطة
بــالـســامــة ال ـعــامــة ،ال ش ــيء يـمـنــع من
ممارسة ريــاضــة املـشــي ،فــي الصباح،
ظ ـ ـ ـه ـ ـ ـرًا ،ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر ،وحـ ـ ـت ـ ــى ب ـعــد
منتصف الـلـيــل .ولـكــن املـشــي يختلف
مـ ــن م ـ ـكـ ــان إلـ ـ ــى آخـ ـ ـ ــر ،ف ــاالس ـت ـي ـق ــاظ
ملشاهدة شــروق الشمس ،أو مشاهدة
خــط نيزك يعبر فــي الـسـمــاء ،أو حتى
الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ت ـح ــت ض ــوء
القمر ،هو تجربة جــديــدة ،خاصة إذا
كـ ــان ال ـش ـخــص م ـع ـت ــادًا ع ـلــى الـعـيــش
في املدينة .بحسب أحمد كركي وهو
من املواظبني على الـ«هايكنغ» يوجد
عالم كامل من النشاطات يبدأ عندما
تغرب الشمس« ،حلوة مرة كتجربة».
هــو يصف مسيره الليلي فــي منطقة
جبل الكنيسة ـ فالوغا (قضاء بعبدا)
ومـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـ ـغـ ـ ــروب ،ب ــأن ــه مـ ــن أج ـم ــل
اللحظات فــي املسير« ،منطقة عالية،
وغـ ـي ــم ت ـح ـتــك وغ ـ ـ ـ ــروب ،ش ــي رائـ ـ ــع»،
باإلضافة إلى الهدوء والشاعرية وقت
االستراحة ،مع إشعال النار.
ع ـل ــى مـ ـش ــارف ف ـصــل ال ـخ ــري ــف ،وف ــي
فصلي الربيع والصيف تكثر مسيرات
الـ«هايكنغ» الليلي .ومثل العديد من
ات ـجــاهــات ال ـلـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة ،ب ــدأ هــذا
االت ـج ــاه ف ــي ال ـ ــرواج .يـمـكــن أن يـكــون
املـشــي تـحــت أشـعــة الـشـمــس الـحــارقــة
غـ ـي ــر مـ ــريـ ــح ،لـ ـ ــذا فـ ـ ــإن امل ـ ـشـ ــي أثـ ـن ــاء

الليل يوفر مــاذًا مريحًا مــن الـحــرارة
لكثير من محبي املشي في الطبيعة.
ي ــدي ــر املـ ــرشـ ــد وال ـخ ـب ـي ــر ب ــاملـ ـس ــارات
الجبلية قاسم حمادة مجموعة wild
 ،adventuresوالـ ـت ــي ت ـق ــوم بـتـنـظـيــم

يخف نشاط ممارسو هذه
الرياضة في فصل الشتاء
رح ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــي ف ــي
الطبيعة .يـقــول عــن الهايكنغ الليلي
أكثر» ،عندما
بأنه «مرتبط بالصيف ّ
ترتفع درجــات الحرارة ،يفضل محبو
املشي في الطبيعة ،املشي بعد الظهر
«ع ـلــى الـ ـب ــرود» .فـعـلـيــا الـ ـح ــرارة تـبــدأ
باالنخفاض عصرًا ألن الشمس تبدأ

بــالـغــروب ،فيمتد املسير حتى الليل.
مجموعات أخرى تحب اختبار املشي
ً
ل ـيــا حـتــى شـ ــروق ال ـش ـمــس ،فتختار
املسيرات الليلية« ،ننتظر حتى يكتمل
القمر مــرة فــي الشهر ونخطط ملسير
ً
ي ـبــدأ بـعــض الـظـهــر ويـنـتـهــي ل ـيــا أو
ً
يبدأ ليال وينتهي في ساعات الصباح
األولى» يقولون.
عندما تبدأ الشمس غوصها اليومي
تـحــت األف ــق ،وتـسـلــم الـلـيــل إل ــى عتبة
امل ـنــازل ،تخترق مجموعة مــن محبي
ال ــ«هــاي ـك ـنــغ» ال ـقــاعــدة ال ـتــي ت ـقــول إن
عـلـيــك ال ـب ـقــاء ف ــي امل ـن ــزل .تـحــت ضــوء
ال ـ ـق ـ ـمـ ــر ،ي ـن ـط ـل ــق ع ـ ـشـ ــاق امل ـ ـشـ ــي فــي
الطبيعة الـ«هايكرز» بمسيرهم .عند
منتصف الليل يـسـيــرون تحت ضوء
ال ـق ـم ــر ،ث ــم يـخـتـتـمــون امل ـس ـيــر لحظة

ش ــروق ال ـش ـمــس .بــالـنـسـبــة إل ــى رن ــدة
وهي من ممارسات املشي الليلي ،فإن
ً
املسير املتأخر ليال ،جميل جدًا .تجربة
الـ«هايكنغ» مع القمر املكتمل ،منظر
رائ ـ ـ ــع ،وم ـخ ـت ـلــف ب ـح ـســب ك ــل ف ـصــل،
«سـ ـت ــرى ال ـس ـم ــاء ب ـطــري ـقــة مـخـتـلـفــة،
وك ــأن ــك ط ــائ ــرة ت ـح ـلــق فـ ــوق ال ـغ ـيــوم.
ً
اخـتـلــف ش ـعــوري عـنــدمــا مشينا ليال
م ــع اك ـت ـم ــال ال ـق ـمــر ف ــي ف ـصــل الــرب ـيــع
والـ ـصـ ـي ــف ،وف ـ ــي الـ ـشـ ـت ــاء مـ ــع ال ـث ـلــج
كانت التجربة أمر آخر ،جمال ودهشة
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوء ...س ـع ـيــدة
لـتـجــربــة ري ــاض ــة امل ـشــي ف ــي الطبيعة
بكل أنواعها» تقول رندة.
بحسب حمادة ال يوجد قواعد ثابتة
فــي الــ«هــايـكـنــغ» ،دائ ـمــا هـنــاك قــواعــد
متحركة« ،كــل مسير مرتبط بظروف

الفصل ال ــذي نـكــون فـيــه» .فــي الشتاء
يـنـظــم ح ـم ــادة (م ــدي ــر مـجـمــوعــة wild
 )adventuresم ـشــواريــن ()fall-moon
لـيـلــة اك ـت ـمــال ال ـق ـمــر ،بـحـســب ظ ــروف
الطقس ،ويقول« :هذا الشتاء (املاضي)
ً
نظمنا مسيرًا كــان جميال ج ـدًا ،امتد
حتى ساعات الصباح األولــى ،وكانت
الحرارة منخفضة جدًا» .عندما يكون
ً
ال ـط ـقــس «ع ــاط ــا» ت ـتــوقــف امل ـس ـيــرات
ال ـل ـي ـل ـي ــة ألم ـ ـ ــور ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـس ــام ــة،
لــذلــك يعتبر حـمــادة أن املـشــي الليلي
ه ــو أف ـض ــل صـيـفــا أو ع ـلــى «م ـش ــارف
الخريف».

ذروة األدرينالين
ف ـ ــي وض ـ ــح ال ـ ـن ـ ـهـ ــار ،ي ـن ـت ـظ ــر مـعـظــم
محبي املشي في الطبيعة مكافأة في
نهاية مسيرهم :الــوصــول إلــى القمة،
شالل ضخم ،مغارة أو آثار تاريخية.
ف ــي ال ـل ـي ــل ،غ ــال ـب ــا م ــا ت ـك ــون ال ـس ـمــاء
ه ــي نـجـمــة الـ ـع ــرض .ال ـق ـمــر املـكـتـمــل،
الـشــروق املــذهــل للشمس فيما العالم
كله نــائــم .شـعــور فــريــد مـلــيء بالتعب
والــرومــان ـس ـيــة ،مـتـعــة حقيقية تضخ
األدريـ ـن ــال ــن .م ــن م ـم ـيــزات امل ـشــي في
الطبيعة نـهــارًا بالنسبة إلــى جمانة،
هو الخضرة ،األزه ــار ،األل ــوان ،الثلج،
وتـ ـق ــول« :وح ــده ــا الـ ـح ــرارة املــرتـفـعــة
مــا يعكر مــزاج الهايكنغ الـنـهــاري ،ما
ي ـع ـنــي ان ـخ ـف ــاض طــاق ـت ـنــا وال ـت ـع ــب».
وت ـ ـت ـ ــاب ـ ــع «ص ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــة ،ال ت ـس ـت ـم ـت ــع
بــالـطـبـيـعــة ف ــي هــايـكـنــغ ال ـل ـيــل ،ولـكــن
الـهــدف هــو االسـتـمـتــاع ولــو للحظات
بـشــروق الـشـمــس ...لـهــذا السبب نحن
ً
ه ـنــا ل ـي ــا ،فـنـحــن نـنـتـظــر الـ ـش ــروق».
بعد مسير يمتد نحو ثــاث ساعات
ونـصــف حتى ســاعــات الفجر األول ــى،
«نـ ـت ــوق ــف عـ ــن املـ ـش ــي ملـ ـش ــاه ــدة ه ــذا
ال ـش ــروق اآلس ـ ــر ،فـيـمــا مـعـظــم ال ـنــاس
م ـح ـب ــوس ــون فـ ــي أس ـ ـ ّـرت ـ ـه ـ ــم ...ودون
إش ـع ــار مـسـبــق ي ـت ـحــول ال ـط ـقــس إلــى

ّ
يقدم ليستر سيتي أداءًا جيدًا في
البريمرليغ (أ ف ب)

هــزائــم وتـ ـع ــادل) ،يـسـعــى مــن خاللها
«الثعالب» إلى تقليص فارق الثماني
ن ـق ــاط م ــع ل ـي ـف ــرب ــول وال ـن ـق ـط ـتــن مــع
ً
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ،م ـس ـت ـغــا فــرصــة
افتتاحه الجولة العاشرة لالنقضاض
عـ ـل ــى امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ــؤق ـ ـتـ ــا .ع ـلــى
الـجــانــب اآلخـ ــر ،لــن ي ـفـ ّـوت مانشستر
س ـي ـت ــي فـ ــرصـ ــة اسـ ـتـ ـض ــاف ــة أسـ ـت ــون
ف ـيــا ال ـس ـبــت ل ــوض ــع ل ـي ـفــربــول تحت
الضغط بتقليص الفارق بينهما إلى
ث ــاث ن ـق ــاط ،وه ــو ال ــذي ض ــرب بـقــوة
فــي املـســابـقــة الـقــاريــة الـعــريـقــة بـفــوزه
الكاسح على ضيفه أتاالنتا اإليطالي
.1-5
ّ
تعثر ليفربول فــي األسـبــوع املاضي،
ّ
قــد يتكرر هــذا األحــد عندما يستقبل
عـلــى أرض ــه ن ــادي تــوتـنـهــام (.)18:30
يـمــر ه ــذا األخ ـيــر بــاملــوســم األسـ ــوأ له
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة املـ ـ ــدرب
األرجـنـتـيـنــي مــاوريـسـيــو بوكيتينو.
رغم إبرام العديد من الصفقات للبناء

بارد جدًا ما يرفع منسوب األدرينالني
إلى الذروة وننسى التعب».

كذبة الخطر!
يخفي الظالم املعالم ،مما يجعل تلك
األمــور التي يمكن رؤيتها في النهار
ً
غــريـبــة تـمــامــا ل ـيــا .فــي لـيـلــة مظلمة،
يصبح إدراك األشياء املحيطة «لعبة
تخمني» ،وهناك مجموعة مختلفة من
الـحـيــوانــات تـخــرج لـلـعــب ،ه ــذا الـجــزء
ً
يـجـعــل امل ـش ــي ل ـي ــا م ـغ ــام ــرة .يصبح
املسار الذي يعتقد الشخص أنه معتاد
عليه ،أرضــا جــديــدة .مــن يـمــارس هذه
الرياضة ،وحتى لو سلك املسار نفسه
أكـثــر مــن م ــرة ،إال أن ــه يـسـمــع أصــواتــا
يصبح الظل «وحشًا
جديدة .يمكن أن
ّ
ً
كامال في الظالم ،وأخــف صوت يمكن
أن يصبح شيئًا مرعبًا» .بحسب قائد
مجموعة الهايكنغ النهاري والليلي
قاسم حـمــادة« ،املـشــي فــي الليل ليس
خطيرًا كما قد يبدو ،لكنه على األرجح
ليس مناسبًا للمتجولني املبتدئني،
ف ـه ــو ي ـت ـط ـلــب م ـس ـت ــوى مـ ــن ال ـل ـيــاقــة
البدنية إلكماله ،لجهة صعوبة املسار
وامل ـس ــاف ــات ال ـطــوي ـلــة ،بــاإلضــافــة إلــى
تــدنــي درج ــات الـ ـح ــرارة» .ويـتــابــع «ال
شــيء يــدعــو إلــى القلق مــن االصـطــدام
مع حيوان مفترس .الحيوانات عندما
تشم رائحة اإلنسان تهرب ،فكيف إذا
كنا مجموعة ...كل ما يمكن أن نسمعه
بعض أصوات الهسهسة أو الواوية».
ومــع ذل ــك ،وبحسب الــ«هــايـكــر» رنــدة
فـ ــإن األم ـ ــر ي ـس ـت ـحــق ،وع ـل ــى الـجـمـيــع
ت ـج ــرب ـت ــه م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة ألن «ال ـس ـم ــاء
امل ـضــاءة بــالـنـجــوم وال ـه ــدوء الساحر
ً
للطبيعة ليال يحبس األنفاس .سماء
صــافـيــة ،تـتــألــق فيها الـنـجــوم والقمر
مستيقظ ،إن ــه ألم ــر جميل أن تعيش
وت ـشــاهــد ج ـم ــال امل ـنــاطــق والـطـبـيـعــة
ً
ليال ،لها جمال آخر يختلف عن جمال
الهايكنغ النهاري».

ع ـلــى ن ـج ــاح امل ــوس ــم امل ــاض ــي (اح ـتــل
الـ ـف ــري ــق وصـ ــافـ ــة دوري األب ـ ـط ـ ــال)،
ُمني توتنهام بالعديد من التعثرات
وضـعـتــه ســابـعــا فــي الـ ــدوري املحلي.
الثالثاء املاضي ،أوقف النادي اللندني
سلسلة من ثالث مباريات متتالية من
دون انتصار ،وحقق فوزه الرابع فقط
فــي مختلف املـســابـقــات ه ــذا املــوســم.
ٌ
فوز جاء في دوري األبطال أمام فريق
كــرفـيـنــا ك ـف ـيــزدا ( )0-5وي ـع ــول عليه
املدرب بوكيتينو للعودة إلى الطريق
الصحيح.
فــي م ـبــاراة أخ ــرى ،تنتظر مانشستر
يــونــاي ـتــد ال ـ ــذي ي ـعــانــي األم ــري ــن في
املركز الرابع عشر ،مهمة صعبة أمام
م ـض ـي ـفــه ن ــوريـ ـت ــش س ـي ـت ــي ال ـت ــاس ــع
ع ـش ــر ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر ،األحـ ـ ــد (.)18:30
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل امل ـ ـهـ ــم أمـ ـ ـ ــام لـ ـيـ ـف ــرب ــول فــي
ال ـجــولــة ال ـســاب ـقــة ق ــد يـعـطــي الـفــريــق
ج ــرع ــة م ـع ـنــويــة ل ـل ـع ــودة إلـ ــى سـبــاق
املقاعد األوروبية .على الجانب اآلخر،
ّ
يخيم الضباب على الــدربــي اللندني
بـ ــن أرس ـ ـنـ ــال الـ ـخ ــام ــس وك ــري ـس ـت ــال
باالس السادس على ملعب اإلمــارات،
( .)18:30ويتفوق أرسنال بفارق نقطة
واح ــدة عــن جــاره اللندني وسيسعى
إل ــى تـعــويــض خـســارتــه املخيبة أمــام
شـيـفـيـلــد ي ــون ــاي ـت ــد  1-0ف ــي املــرح ـلــة
املــاض ـيــة ،لـلـبـقــاء ضـمــن دائـ ــرة الـفــرق
املتنافسة على بطاقات مسابقة دوري
أبطال أوروبا للموسم املقبل.
ـداف مختلفة
م ـب ــاري ــات ص ـع ـبــة بـ ــأهـ ـ ٍ
ل ــأن ــدي ــة ،ت ـع ـطــي صـ ـ ــورة أشـ ـم ــل عــن
صعوبة املسابقة هــذا املــوســم ،بفعل
الـتـطــور الكبير ال ـ ًـذي شهدته األنــديــة
اإلنكليزية ،خاصة تلك التي تقبع في
القسم السفلي من الجدول.
(أ ف ب)

أخبار محلية
◄ نهائي كأس االتحاد اآلسيوي في ماليزيا

نقل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم نهائي كأس االتحاد بني العهد
وفريق  25أبريل الـكــوري الشمالي إلــى ماليزيا في  4تشرين
الثاني ،بعد أن كــان مـقــررًا فــي شانغهاي فــي  2منه .وسيقام
النهائي في كواالملبور من دون أن يحدد االتحاد القاري توقيت
املـبــاراة .وكــان هناك حديث أول من أمــس عن نية لــدى االتحاد
اآلسيوي لنقل املباراة من الصني ألسباب تتعلق بالبلد املضيف.
وحكي عن إقامتها في ماكاو أو ماليزيا .وأمس حسم االتحاد
اآلسيوي أمره وقرر إقامة املباراة في ماليزيا.
نقل املـبــاراة من الصني إلــى ماليزيا عـ ّـدل في مخططات العهد
ً
تحضيرًا للمباراة .فبدال من إقامة املعسكر في الصني بدءًا من
اليوم الجمعة حيث كان من املفترض أن تغادر البعثة اللبنانية،
سيقام املعسكر فــي ماليزيا بــدءًا مــن يــوم األح ــد ،حيث جرى
تقديم املباراة يومني لتقام في الرابع من تشرين الثاني.

◄ تأجيل ماراثون بيروت الدولي
أعلن منظمو ماراثون بيروت الدولي تأجيل السباق الــذي كان
مقررًا في العاشر من تشرين الثاني املقبل إلــى إشعار آخر،
بسبب الحراك الشعبي الــذي يشهده لبنان .وأصــدرت جمعية
بيروت ماراثون التي دأبت على تنظيم السباق منذ عام ،2003
بيانًا إثر اجتماع طــارئ ،أكدت فيه على دور الجمعية الهادف
لتعزيز الوحدة بني اللبنانيني عبر الرياضة وتثبيت موقع لبنان
على خــارطــة األح ــداث الدولية الـبــارزة .وأش ــارت فــي البيان إلى
«نتيجة التطورات التي يعيشها لبنان وتحسسًا بدقة املرحلة

الحالية وتماهيًا مــع مبادئنا والتكامل مــع أهلنا ونــاسـنــا في
ّ
وبتمن ونصائح من شركاء أساسيني معنا ّ
تقرر تأجيل
الوطن
سباق بلوم بنك بيروت ماراثون لعام  2019والذي كان محددًا
األحد  10تشرين الثاني املقبل إلى إشعار آخر».
وأضــافــت الجمعية ّ
«إن التحديات والـظــروف الصعبة التي ّ
مر
ّ
ويمر بها وطننا لبنان لطاملا استطعنا تجاوزها بــإرادة تأكيد
الـحـيــاة ونـشــر ثقافة الــركــض ومــن خــال نـشــاطــات فــي خدمة
أهــداف وطنية واقتصادية واجتماعية وخيرية وبيئية وثقافية
وهو ما سنبقى نعمل من أجله».

◄ فوزان لبيروت في البطولة العربية
افتتح ممثل لبنان في بطولة األندية العربية لكرة السلة فريق
ب ـي ــروت مـنــافـســاتــه ف ــي ال ـب ـطــولــة ب ـف ــوزه ع ـلــى ح ـســاب الــرفــاع
البحريني بنتيجة ( ،)59-68في املباراة التي جرت على ملعب
سال في املغرب .وشهد الربع األول ّ
تفوق الفريق البحريني حيث
انتهى ( )14-16ومن ثم تقدم الفريق اللبناني في الربع الثاني
حيث انتهى لصالحه ( )24-38وشهد الربع الثالث تألق العبي
بيروت حيث انتهى لصالحهم ( .)41-52وحقق بيروت فوزه
الثاني امس وكان على حساب الريان القطري .63-73
وكان الرفاع البحريني فاز على الجزيرة املصري بنتيجة (-78
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أهل الشام
ّ
حولت بلدتها الخضراء إلــى منطقة
حمراء مشتعلة ،لتمسي بعدها بلون
ال ــرم ــاد .ت ـق ــول إن ـه ــم اعـ ـت ــادوا وق ــوع
مـثــل ه ــذه الـحــرائــق فــي املــاضــي ،لكن
الــوضــع ه ــذه امل ــرة ك ــان مختلفًا فهو
أشد حريق شهدوه ،خاصة أن الرياح
كانت تنقل النار من بقعة إلى أخرى
بسرعة كبيرة.

ريبورتاج
أطاحت موجة
الحرائق التي
شهدتها سوريا
منتصف الشهر
الحالي ،بمساحات
خضراء واسعة،
في أرياف حمص
وطرطوس
ّ
والالذقية.
يروي بعض أبناء
«وادي النضارة»
ذكريات ذلك اليوم
المشؤوم ،فيما
ّ
تنادت جهات أهلية
عدة إلطالق حمالت
تشجير عاجلة،
ً
أمال في تعويض
مستقبلي .تبدو
الدعوات طموحة،
لكن الحكم يبقى
رهنًا بتنفيذها،
للحيلولة دون
استنساخ المشهد
المخزي المهيمن
على أجزاء من
ريف الالذقية
وجبال كسب ،شبه
العارية من ّ
جراء
حرائق مفتعلة،
وأعمال «تحطيب»
استهدفتها في
السنوات السابقة

مودة بحاح
ّ
متفحمة
يمسك جورج غصن شجرة
ذهبت مالمحها ،ولم يبق فيها شيء
يـ ــدل ع ـل ــى م ــا ك ــان ــت ت ـح ـم ـلــه ،أو أي
خـيــر كــانــت تـعــد ب ــه .يــرمــق م ــا تبقى
مــن بـسـتــانــه بعينني دام ـع ـتــن ،وهــو
يـ ــودع ت ـعــب سـ ـن ــوات ،ومــوس ـمــا كــان
مــن املـفـتــرض أن يـحـمــل مـعــه الـخـيــر،
ويعينه على تأمني بعض مستلزمات
حياته .بحسرة ،يشرح لنا الرجل أن
أرض ــه كــانــت مــن بــن األراض ـ ــي التي
ّ
تضررت بفعل الحرائق األخيرة ،التي
اشتعلت فــي ريــف حـمــص ،وتحديدًا
في منطقة «وادي النضارة» ،املعروفة
شـعـبـ ّـيــا بـ ـ ـ ــ«وادي الـ ـنـ ـص ــارى» ،وهــي
واح ــدة مــن أب ــرز مـنــاطــق االصـطـيــاف

مبادرات أهلية للتعويض

من جهود إطفاء الحرائق في غابات الالذقية (حازم سليمان ــ طبيعة بال حدود)

تشرين:
حرائق
ّ
ّ
وادي النضارة ...المتفحمة!
فـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .ال يـ ـمـ ـل ــك ج ـ ـ ـ ــورج أي
مخططات جديدة في الوقت الحالي.
ال ـص ــدم ــة ال ت ـ ــزال ط ــازج ــة ،وال ي ــزال
شـكــل ال ـحــرائــق يــرتـســم ف ــي مخيلته
ط ــوال الــوقــت .لــم يـنـ َـس الــرجــل دمــوع
أفراد أسرته ،وهم يحاولون املساعدة
في إطفاء الحرائق ،من دون جدوى.
كـ ــانـ ــت ال ـ ـحـ ــرائـ ــق ق ـ ــد انـ ــدل ـ ـعـ ــت ي ــوم
اإلث ـن ــن 14 ،تـشــريــن األول ،ف ــي عــدد
مــن ق ــرى ال ـ ــوادي ،وان ـت ـشــرت بسرعة
ب ـف ـع ــل الـ ـ ــريـ ـ ــاح ،لـ ـتـ ـط ــاول األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـح ـ ــرجـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ــي قـ ــرى
ال ـن ــاص ــرة وامل ـش ـتــايــة وع ــن ال ـب ــاردة
وحــب نمرة والزويتينة ،وغيرها .لم
تقتصر الـحــرائــق على ريــف حمص،
إذ شـ ـه ــدت م ـح ــاف ـظ ــة طـ ــرطـ ــوس 18
حريقًا حرجيًا ،و 29حريقًا زراعيًا .أما

محافظة الالذقية ،فشهدت  11حريقًا
حــرج ـيــا ،و 30حــري ـقــا زراعـ ـي ــا ،وذل ــك
ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ل ــوزي ــر
الزراعة ،أحمد القادري .يخبرنا نافع،

ساهم تعاون األهالي في
تخفيف األضرار في المباني
التي طاولتها الحرائق
وهـ ــو م ــن ق ــري ــة ع ـي ــون الـ ـ ـ ــوادي ،بــأن
الـنـيــران اشتعلت بالقرب مــن قريته،
ف ــي مـنـطـقـتــن حــرج ـي ـتــن ،وأح ــاط ــت
بمدجنة ومبقرة في املنطقة .تساعد
سـ ـ ـك ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة إلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ الـ ـ ــدواجـ ـ ــن

واملواشي ،ما حال دون وقوع أضرار
كبيرة .يؤكد نافع أن «ذلك اليوم كان
عصيبًا لـلـغــايــة» .وي ـقــول «اسـتـمــرت
الـ ـن ــار س ــاع ــات ط ــوي ـل ــة .وب ـع ــدم ــا تــم
إخمادها من قبل فرق اإلطفاء ،عادت
فــي الليل لتشتعل مــن جــديــد» .يقول
لــ«األخـبــار» إنــه «مــن حسن الحظ أن
النيران كانت بعيدة عن بيوت الناس
وأرزاقهم ،لكن الخسارة كانت كبيرة
بشكل ع ــام ،إذ فـقــدت املنطقة الكثير
من خضرتها ،وتحولت إلــى مساحة
كبيرة من األشجار املتفحمة».

النار «تحب الثقافة»!
تـ ـ ــروي أودي ـ ـ ــت ديـ ـ ــب ،وهـ ــي «م ــدي ــرة
املــركــز الـثـقــافــي» فــي ب ـلــدة مــرمــريـتــا،
ب ـع ــض مـ ــا ع ــاش ـت ــه الـ ـبـ ـل ــدة فـ ــي ذل ــك

ال ـيــوم األس ـ ــود .ت ـقــول «ح ــن انــدلـعــت
ال ـن ـي ــران ،خ ــرج ال ـج ـم ـيــع لـلـمـســاعـ ّـدة
ف ــي تـخـفـيــف آثـ ــارهـ ــا ،وب ـ ـ ــدأوا ب ــرش
املـ ـي ــاه ع ـل ــى ال ـب ـي ــوت امل ـ ــوج ـ ــودة فــي
الجبل ،فــي محاولة ملنع الـنـيــران من
الوصول إليها» .توضح الديب ،أنها
حاولت الوصول إلى «املركز الثقافي»
إلنـقــاذ مــا يمكن إن ـقــاذه .لكن الوضع
كــان كارثيًا ،إذ كانت النار تحيط به
مــن كــل االتـجــاهــات ،لــذلــك طلب منها
رجال اإلطفاء املغادرة وعدم االقتراب،
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ـت ـه ــا .بــالـنـتـيـجــة
كــانــت األض ـ ــرار ال ـتــي ط ــاول ــت املبنى
كـ ـبـ ـي ــرة ،ب ـف ـع ــل وجـ ـ ـ ــوده ع ـل ــى ج ـبــل،
بالقرب من غابات السنديان املعمرة.
ال تنسى أوديــت الرعب الــذي عاشته
املنطقة يومها ،وال ألسنة اللهب التي

لــم يمض وقــت طويل على الفاجعة،
حتى تـنــادت جـهــات أهـلـ ّـيــة ع ـ ّـدة إلى
إطالق حمالت إعادة تشجير .كان من
أوائل املنادين ،الشاب عبدو جرجس
م ـ ــن قـ ــريـ ــة املـ ــزي ـ ـنـ ــة .كـ ـت ــب ج ــرج ــس
مـ ـنـ ـش ــورًا ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه فـ ــي مــوقــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي «فــايـسـبــوك»،
داعـ ـي ــا إل ـ ــى إطـ ـ ــاق ح ـم ـلــة تـشـجـيــر،
ب ـح ـي ــث ي ـح ـم ــل ك ـ ــل مـ ـتـ ـط ــوع شـتـلــة
ويزرعها مكان شجرة محترقةّ .
قدر
جرجس أن ال ــوادي الــذي يضم نحو
م ـئــة أل ــف ن ـس ـمــة ،يـمـكـنــه االس ـت ـفــادة
من طاقة شبابه وهمتهم  ،الذين قد
يبلغ تعدادهم حــوالــى خمسني ألفًا.
مــا يعني ،فــي حــال مشاركة الجميع
غ ــرس  50أل ــف شتلة جــديــدة ،تسهم
فــي تـعــويــض ال ـخ ـســارة .الق ــت دعــوة
جـ ــرجـ ــس رواجـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ،وق ــوب ـل ــت
دعوته بتفاعل من جهات عـ ّـدة أبدت
اس ـت ـعــدادهــا لــدعــم ال ـح ـم ـلــة .يــوضــح
ّ
عـ ـب ــدو ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ـ ُـار» أنـ ـ ــه الحـ ـ ــظ أن
حـ ـم ــات ع ـ ــدة قـ ــد أطـ ـلـ ـق ــت لـتـحـقـيــق
الـ ـغ ــاي ــة ن ـف ـس ـه ــا ،فـ ـب ــدأ ب ــال ـت ــواص ــل
م ـع ـه ــم ل ـت ــوح ـي ــد الـ ـجـ ـه ــود .مـ ــن بــن
تلك الـحـمــات م ـبــادرة أطلقها رامــي
س ـم ـع ــان ،م ــن ب ـل ــدة امل ـش ـت ــاي ــة ،وهــو
ط ــال ــب ه ـنــدســة زراعـ ـي ــة ف ــي جــامـعــة
حلب .وأخــرى دعت لها حال أحوش،
وه ـ ـ ـ ــي «رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة مـ ـكـ ـت ــب م ــؤسـ ـس ــة
ال ـش ـه ـي ــد ـ ـ ـ ف ـ ــرع الـ ـ ـ ـ ـ ــوادي» .ك ـ ــان مــن
نتائج التواصل بــن املـبــادريــن ،عقد
اجتماع في «فندق الوادي» .حضرت
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ج ـ ـهـ ــات ت ـط ــوع ـي ــة عـ ــدة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـف ــرق الـكـشـفـيــة في
املنطقة ،وشخصيات دينية .ووفقًا
لجرجس ،فقد تــداول املجتمعون في
ط ــرق تخطيط الـحـمـلــة ،ال سـ ّـيـمــا أن
البدء بالتشجير يستوجب استباقه
ّ
تمهيدية« .ال بـ ّـد مــن إزالــة
بخطوات
األشـجــار املحروقة ،وتنظيف التربة
م ــن ال ـ ــرم ـ ــاد .ك ـم ــا ال ب ـ ـ ّـد م ــن ه ـطــول
األمطار ،كي تترطب التربة وتصبح
َّ
مهيأة للزراعة» ،يقول.
لـ ــم ت ـق ـت ـصــر الـ ـجـ ـه ــود األهـ ـلـ ـي ــة عـلــى
أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة امل ـن ـك ــوب ــة .راج ـ ــت في
دم ـشــق وال ـس ــوي ــداء ،دعـ ــوات إلط ــاق
حملة مـشــابـهــة ،وضـعــت ش ـعــارًا لها
«إرجــاع النضارة» .وحتى اآلن ،القت
الـ ــدعـ ــوة صـ ـ ـ ً
ـدى واس ـ ـعـ ــا ،وســاه ـمــت
بعض الوجوه الفنية واإلعالمية في
الترويج لها .يقول مؤسس الحملة،
جورج نوفل ،لـ«األخبار» إن «الحملة
ش ـب ــاب ـي ــة ،وال ت ـت ـبــع ج ـه ــة حـكــومـيــة
معينة .لكنها تسعى للحصول على
ترخيص من الجهات املعنية ،وتهتم
بــالـتـعــاون مــع أي م ـبــادرة مشابهة».
وي ـض ـي ــف «لـ ـه ــذا أق ـم ـن ــا ش ــراك ــة مــع
م ــؤس ـس ــة ال ـت ـط ــوي ــر ال ـب ـي ـئ ـي ــة ،وم ــع
حمالت أخرى» .يوضح نوفل أنه «من
امل ـق ــرر تـنـفـيــذ الـحـمـلــة مـطـلــع الـشـهــر
الـ ـق ــادم» .وي ـق ــول «هـ ــذا مــوعــد ّأولـ ــي،
وااللتزام به مرتبط بتوافر التبرعات
الكافية ،لتغطية ثمن الشتالت ،ونقل
املتطوعني بالباصات وتأمني أماكن
إقــامــة لـهــم .كـمــا أن ــه مــرتـبــط بعوامل
ال ـط ـق ــس ،وت ــواف ــر الـ ـظ ــروف املــائ ـمــة
للسفر» .يشير الشاب إلى محدودية
التبرعات الـتــي وصلتهم حتى اآلن،
رغ ـ ــم ال ــدع ــم املـ ـعـ ـن ــوي ال ـك ـب ـي ــر ال ــذي
تلقوه من الجميع .ويؤكد ّ أن الحملة
ستستمر ،حتى ولو لم تتلق كل الدعم
ّ
ّ
امل ـت ــوق ــع .ك ــذل ــك ،يــؤكــد أن التشجير
«س ـي ـك ــون ت ـحــت إش ـ ــراف مـهـنــدســن
زراعيني ،وسيكون نطاقها أوسع من
وادي النضارة فقط .ستمتد لتشمل
ً
الالذقية وطرطوس مستقبال».

وجوه
عيسى سالمةّ :نحات الصخور «المخلصة»
ي ـح ـمــل ال ـخ ـم ـس ـي ـنــي ع ـي ـســى س ــام ــة مـطــرقــة
وإزمـيـ ًـا ،وينهمك جاهدًا بكل قــواه في النحت.
تغطي وجـهــه لحية بـيـضــاء ،أخ ــذت لــونـهــا من
ـاال
غ ـبــار أح ـجــار مـنـحــوتــاتــه ،فـيـمــا يـصـنــع جـمـ ً
مــن صــابــة األح ـج ــار .يـفـضــل ســامــة الحجر
عـلــى بـقـيــة ال ـخــامــات لـلـنـحــت ،ويــرجــع ذل ــك إلــى
انتمائه لبيئة جبلية تتميز بصخورها الضخمة
والقاسية.
يسند الرجل جسده على صخرة ،ويبدأ حديثه
مع «األخـبــار» بالقول« :النحت على الحجر هو
خ ــروج عـ ّـمــا هــو م ــأل ــوف» .ي ـعـ ّـد الـنـحــت «والدة
جديدة لتلك الصخور» ،ويعتقد أن نحته يهب
الحياة للحجارة واألخشاب التي تجسد أنواعًا
مختلفة من األشكال املعبرة .تتخذ املجسمات
والتماثيل التي صنعها ابن قرية الدريكية (تتبع
مــديـنــة بــان ـيــاس) ،أوصــافــا مـتـعــددة «كــاألحـيــاء
ت ـ ـمـ ــامـ ــا» ،ب ـح ـس ــب وصـ ـ ــف ص ــانـ ـعـ ـه ــا« .ل ـك ــن
األح ـجــار مخلصة ،وال تـعــرف خيانة البشر»،
يقول متحدثًا عن أسباب ّ
حبه لتلك األحجار،
جل وقته بالعمل فيها.
وتمضية ّ
بدأ سالمة النحت منذ طفولته ،بـ«فطرة ربانية»

وم ـ ــن دون م ـع ـلــم ي ـن ـهــل م ـن ــه قـ ــواعـ ــد لـلـنـحــت
وأساليبه .وتجسد منحوتاته الواقع البشري ،إذ
ال حاجة إلى اإلمعان في التفكير فيها .يسعى
سالمة ،بحسب قوله ،إلــى أن «يــرى السوريون
شـكـ ًـا آخ ــر لــأح ـجــار ،بـعـيـدًا عــن صــابـتـهــا»،
وأن يستطيعوا ّ
التعرف على أنواعها ،من خالل
منحوتاته الـتــي يـحــرص عـلــى إط ــاق األسـمــاء
عـلـيـهــا .ي ـقــول «األحـ ـج ــار مـتـنــوعــة ف ــي بــادنــا،
ك ـت ـنــوع أطـ ـي ــاف ال ـع ـب ــاد ف ـي ـه ــا»ُ .ي ـع ـ ّـب ــر ســامــة
مــن خ ــال أح ـجــاره عـ ّـمــا يـعـتــريـ ِـه مــن مشاعر
وانفعاالت .ينسى نفسه وتفاصيل يومه ،إلى
أن ينهي عمله مع الصخور ،على ّ
أتم وجه ،وعلى
نحو يــرضـيــه .يستطيع الخمسيني صنع أيّ
منحوتة حجرية خالل أسبوع في الحد األقصى،
ويعلق على ذلك بقوله «هذه الصخور السورية
ليست كباقي الصخور في العالم ،شهدت معنا
وعلينا ،وصارت بيننا عالقة صداقة حميمة».
يقول مختتمًا حديثه «خلف قسوة البازلت التي
تخدع العيون واألكف ،هناك قلب عامر بالدفء
علمه
وال ـحــب وال ـج ـمــال ،لـيــس ي ــراه غـيــر نـحــات ّ
البحر أن الآللئ تختبئ تحت األمواج الهادرة».

عبد الله قاضي يتأقلم مع «تناقضات» الهند

عما
على رغم اختالف الثقافة والحياة في الهند ّ
يالق عبد الله قاضي ( 27عامًا)،
في سوريا ،لم ِ
ابن محافظة إدلب ،صعوبة كبيرة في التأقلم مع
الحياة في الهند ،وخاصة أنها «بلد التناقضات»
كما يصفها كل زائر لها.
قصد الطالب السوري شبه القارة الهندية بعد
قـبــولــه ف ــي مـنـحــة ت ـب ــادل ثـقــافــي ب ـهــدف إكـمــال
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا فــي الـصـيــدلــة ،ع ـبــورًا بأربعة
مـ ـط ــارات م ــن ب ـي ــروت إل ــى ال ـش ــارق ــة ،ث ــم دلـهــي
وصوال إلى بوبانسوار في والية أوديشا ،تاركًا
ً
وراءه تـســع س ـنــوات مــن الـتـشـتــت! انـتـقــل عبد
الله خاللها مــن قريته معرتمصرين فــي ريف
إدل ــب مــع بــدء األزم ــة فيها قــاصـدًا مدينة حلب
الستقرار الوضع فيها ،وأيضًا لدراسة الصيدلة
في جامعتها.
اعتاد عبد الله خالل سنوات استقراره في حلب
امل ــأك ــوالت الغنية بــالـبـهــارات الـتــي يشتهر فيها
املطبخ الحلبي ،ما َّ
سهل عليه ّ
تقبل كثرة التوابل
الهندية في الطعام ،على الرغم من وجــود بعض
االختالفات في املذاق .لكنه ال يزال يالقي صعوبة

في مواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة
مع بقية السلع ،بعد أن اعتاد «البذخ» في استهالك
الــزيــت املـمـتــاز عـنــدمــا ك ــان فــي إدل ــب ،حـيــث كــان
يملك والــده أرضــا مزروعة بالزيتون تـ ّ
ـدر عليهم
فــائـضــا عــن حاجتهم سـنــويــا ،كــان ذلــك قـبــل أن
تسيطر «جبهة النصرة» على املنطقة.
وب ـع ــد ت ـخـ ّـرجــه ف ــي كـلـيــة ال ـص ـيــدلــة ،وم ــع ســوء
األوض ــاع األمنية فــي حلب ،اضطر عبد الله إلى
االنـتـقــال إلــى الــاذقـيــة مــع عائلته ،حيث استقر
فيها ملدة أربع سنوات عانى خاللها من اختالف
الطقس ،وخاصة ارتـفــاع معدل رطوبة الجو في
املــديـنــة الساحلية ،إال أن األم ــر ذات ــه سـ ّـهــل عليه
الـتــأقـلــم مــع طـقــس املــديـنــة الـهـنــديــة ذات الــرطــوبــة
العالية ،إذ ال ينخفض معدلها عــن  %90طــوال
العام .يمشي عبد الله في شــوارع املدينة الهندية
بعد أن َّ
تعرف على عــدة طــرق ومناطق سياحية
فيها ،قــائـ ًـا «مــن يـ ِـعــش فــي ســوريــا فــي ظــل تلك
يستطع الـتــأقـلــم مــع ّأي وضــع جــديــد»،
ال ـظــروف
ِ
ويــردف ضاحكًا «حتى األزمــة في البلد كان لها
فضل علينا».

بريد المهجر
نحو مدينة «معاصرة»
تمام محسن *
ً
زرت دمـشــق للمرة األول ــى عــام  .1983كنت طـفــا ال يتجاوز
الخامسة مــن عـمــره ،فلم يعلق مــن صــور املــديـنــة فــي ذاكــرتــي
الطفولية ســوى اثـ ّنـتــن :األراج ـيــح وأل ـعــاب األط ـفــال فــي حديقة
ألعاب األطفال املطلة على «نهر عيشة» ،وقصص األطفال ّ
امللونة
املصفوفة بعناية على رفــوف «مكتبة ميسلون» التي حرص
والدي على اصطحابي إليها في كل زيارة للعاصمة.
جــاءت زيــارتــي «الواعية» األولــى بعد ذلــك التاريخ بثالثة عشر
عــامــا .ول ــأس ــف ،لــم يـكــن االن ـط ـبــاع ال ـعــام لـتـلــك ال ــزي ــارة جـيـدًا.
ال أزال أتــذكــر كـيــف تـغـيــرت رائ ـحــة ال ـه ــواء ولــونــه حــاملــا بــدأت
الحافلة تنحدر مـجـتــازة منطقة «الـتـنــايــا» ،قبل وصــولـهــا إلى
املدخل الشمالي للمدينة .بدا واضحًا مدى ّ
تلوث الهواء بهباب
ّ
السامة املنبعثة من مصادر مختلفة .الحقًا،
الفحم والـغــازات ّ
عندما ب ــدأت التنقل داخ ــل دمـشــق ،لفت نـظــري أنــه فــي مقابل
الحيوية والحركة املفعمة بالحياة للمدينة التي ال تنام ،يلمس
املــرء بوضوح الفوضى الالفتة التي تسود الشوارع واألحياء.
فوضى مرورية سببها ضيق الشوارع وسوء التنظيم ،وأخرى
عمرانية ذات أسباب ّ
متنوعة .تلك الفوضى ال تحتاج إلى عني
ّ
متخصصة الكتشافها ،فهي واضحة ملن يــزور أحياء «ركن
الدين ،القدم ،الدحاديل ،مزة  ،86التضامن» وغيرها .في املجمل
خرجت بانطباع مفاده أن «مدينة الياسمني» لم تواكب التطور
العمراني لقريناتها ،ولم تلبس ثيابًا عصرية تليق بمكانتها.
ّ
مرت األيام ،وشاءت الظروف أن أتابع دراستي الجامعية في كلية
الهندسة املعمارية بجامعة حلب .الحظت أثناء سكني في حلب،
أنها في العموم أكثر تنظيمًا من دمشق ،لكن أحياءها الشعبية
ً
كـ(امليدان والصاخور والنيال وميسلون) ليست أفضل حاال
من ناحية التنظيم والبنى التحتية من مثيالتها في دمشق (مع
ُ
التنويه بشبكة الطرق والجسور التي كانت الدولة تبدي اهتمامًا
واضحًا بتطويرها في تلك الفترة) .مع الزيارات املتفرقة ملدن
سورية أخــرى( ،طــرطــوس ،الالذقية ،درعــا ،ديــر ال ــزور ،حمص
وحماة) ،بدأ ّ
يلح ّ
علي ـ بحكم اختصاصي الجامعي ـ تساؤل
منطقي« :مـتــى سيبني ال ـســوريــون مدينتهم املـعــاصــرة التي
يستطيعون أن يفاخروا بتنظيمها وحداثتها وبنيتها التحتية
وحدائقها ومرافقها العامة املتكاملة وشوارعها الفسيحة»...؟
ذهني مع كل خطوة خالل دراستي
كان السؤال الحالم يكبر في ّ
الجامعية .ويمتزج بما كنت أتعلمه في مقرري «نظريات تخطيط
املدن» و«التصميم املعماري» ،وبسير معماريني كبار ورواد من
أمثال حسن فتحي ولوكور بوزييه ولويس كان وفرانك لويد
رايــت ،الذين كانت لكل منهم مدرسته الخاصة في التصميم
املعماري أو تخطيط املدن.
في السنة الرابعة من دراستي الجامعية ،عرضت على زميل أن
نتقدم بمشروع ّ
تخرج مشترك ،فكرته الرئيسة تنظيم مدينة
جــديــدة عـلــى أط ــراف الـبــاديــة ال ـســوريــة ،تـكــون بمثابة «املــديـنــة
النموذجية» القابلة للتكرار حتى على صعيد املــدن السورية
الـقــائـمــة وامل ــأه ــول ــة ،وإن لــم يـكــن امل ـش ــروع مـثــالـيــا ،ن ـكــون على
األقــل قــد خطونا خطوة فــي هــذا املـســار ،وفتحنا بابًا لغيرنا.
لــأســف ،ا ّصـطــدم مشروعنا بعوائق عــدة لــدى بلوغنا مرحلة
ُ
ّ
التخرج ،جلها باختصار عوائق إدارية ،إذ لم تجز إدارة الكلية
ّ
التخرج املشتركة فــي ذلــك الفصل الــدراســي .وتحت
مشاريع
الشعار ّ
البراق «ربط الجامعة باملجتمع» ألزمتنا اإلدارة باختيار
مشاريع ّ
تخرج مطروحة من إحــدى الجهات العامة (طبعًا لم
يكن أحــد يفكر بــالـطــرح ال ــذي كنا نفكر فيه وقـتـهــا) .حاولت
تبني مشروع مطروح من القطاع العام ،وأقرب إلى ما كنا نفكر
فيه «مساكن نموذجية لعمال الفوسفات فــي ريــف حمص»،
لكنني اصـطــدمــت بــوجـهــة نـظــر أح ــد األس ــات ــذة املـشــرفــن« :مــا
لك وللمشاريع السكنية .لن تتمكن من دراســة مشروع كهذا
بشكل جيد خــال ثــاثــة أشـهــر .األفـضــل أن تتبنى مشروعًا
أسهل كاملركز التجاري املطروح على أرض بجوار الجامعة».
خــاب أملنا ،وتخرجنا بمشروعني بعيدين كل البعد عما كنا
نفكر فيه.
انتقلت بعد ّ
تخرجي بفترة قصيرة للعمل في دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة .وكــأي مغترب كنت أعقد مقارنات دائمة ،بني
واقع املدن السورية وواقع املدن في دولة االغتراب (لألسف كانت
الكفة دائمًا تميل لصالح املدن اإلماراتية) .إن تجربة عملي في
اإلماراتّ ،
عززت قناعاتي السابقة بضرورة العمل على تحديث
االتجاه العمراني في سوريا .وأظــن أن الخطوة األولــى في هذا
االت ـجــاه ،هــي الـبــدء بــدراســة وتنفيذ مــديـنــة ســوريــة نموذجية
ً
جديدة ،تكون مثاال ُيحتذى لالنطالق نحو إعادة تنظيم وتحديث
ّ
بنية املدن السورية القائمة .وفي الوقت ذاته ،تؤمن هذه املدينة
السكن والخدمات املطلوبة لبعض من ُدمــرت مساكنهم خالل
ً
الحرب ،وبما يعطي مجاال زمنيًا للدولة السورية إلعادة تنظيم
وإعمار األحياء ّ
املدمرة في املدن واألرياف السورية املختلفة.
*مهندس معمار مغترب
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العالم

العالم

اليمن
اللجنة االقتصادية في صنعاء أكدت أن إيرادات ميناء الحديدة ّ
تورد إلى حساب الرواتب منذ شهرين (أ ف ب)

بدأ تثبيت نقاط المراقبة لوقف إطالق النار في الحديدة ،بعد قرابة عام من التأخر ،هو المسافة
الفاصلة من اتفاق السويد .خطوة تبدو كأنها أولى ثمار االنسحاب اإلماراتي الجزئي من اليمن،
حيث انتقلت قيادة الميليشيات الموالية ألبو ظبي في الساحل الغربي إلى الجانب السعودي

أولى ثمار انسحاب اإلمارات:
ّ
اتفاق الحديدة يدخل حيز التنفيذ
صنعاء ــــ رشيد الحداد
دخ ــل ات ـف ــاق اس ـتــوك ـهــولــم ف ــي شــأن
مدينة الحديدة ّ
حيز التنفيذ فعليًا،
بـ ـع ــد قـ ــرابـ ــة عـ ـ ــام مـ ــن ت ــوق ـي ـع ــه بــن
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
هادي ،برعاية األمم املتحدة .االتفاق
التصعيد
الذي يلزم الطرفني بخفض ّ
في املدينة ،وفــرض هدنة هشة على
األرض ،دخ ــل خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة
ّ
م ــرحـ ـل ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،بـ ـع ــدم ــا ت ـمــك ـنــت
لجنة املراقبة األممية فــي الحديدة،
برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت
ّ
ج ــوه ــا ،ال ـ ــذي ت ـســلــم م ـهــامــه مطلع
الشهر الجاري ،من نشر خمس نقاط
ملــراق ـبــة وق ــف إطـ ــاق الـ ـن ــار ،ي ـشــارك
فيها ضباط موالون لـ«أنصار الله»
وآخ ــرون لحكومة ه ــادي ومــراقـبــون
دولـ ـي ــون ،وذل ــك لــوقــف إط ــاق الـنــار
بشكل كلي في الحديدة.
وأكد مصدر في السلطة املحلية في
ّ
ال ـح ــدي ــدة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ت ـمــكــن لجنة
املراقبني األمميني مــن نصب خمس
نقاط ارتباط ،بعدما تم االتفاق بني
م ـم ـث ـلــي ال ـط ــرف ــن ع ـل ــى وقـ ــف كــامــل
إلطالق النار ،وعدم ّ
تحرك أي آليات
عـسـكــريــة أو اس ـت ـحــداثــات عسكرية
من ِق َبل الطرفني .وأشار املصدر إلى
أن تـنـفـيــذ ات ـف ــاق وق ــف إط ــاق الـنــار
سيتم عبر مرحلتني :األول ــى انتهى
ت ـن ـف ـيــذهــا األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي بـنـشــر

خ ـم ــس ن ـق ــاط ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـت ـمــاس
ش ــرق ــي مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة وغــربـيـهــا،
وسـيـتــم بـعــدهــا فـتــح طــريــق صنعاء
ـ ـ الـحــديــدة وإع ــادة الـحـيــاة لألحياء
السكنية الــواقـعــة على الـتـمــاس بني
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم سـ ـ ــوف تـنـتـقــل
اللجنة األمـمـيــة إل ــى تنفيذ املرحلة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن م ــدي ــري ــات
امل ـحــاف ـظــة ال ـت ــي ال تـ ــزال ت ـعــانــي من
تـ ـص ــاع ــد خ ـ ــروق ـ ــات ات ـ ـفـ ــاق ج ـن ــوب
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة كـ ـم ــدي ــري ــات ال ــدري ـه ـم ــي
وحيس والتحيتا ومناطق الجبلية
والـفــازة .وبــدأت اللجنة ،منذ السبت
املــاضــي ،بتثبيت أرب ــع ف ــرق ملراقبة
وق ــف إطـ ــاق الـ ـن ــار ،ح ـيــث انـتـشــرت
فــرق االرتـبــاط واملراقبني في النقطة
األول ــى فــي منطقة الـخــامــري بكيلو
 8ي ــوم ال ـس ـبــت ،وجـ ــاء الـتـنـفـيــذ عبر
خطوط التماس ،ليتم تثبيت ثاني
نـقـطــة شــرقــي مــديـنــة الـصــالــح شــرق
امل ــدي ـن ــة يـ ــوم األحـ ـ ــد .ل ـكــن ن ـظ ـرًا إلــى
اتساع املساحة ،ولتغطية أي فراغات
قــد تمثل بــؤرًا الخـتــراق وقــف إطــاق
ّ
النار ،تطلب األمر نشر فرقة خامسة
فــي ش ــارع صنعاء إلــى جــانــب قطاع
سيتي ماكس.
مصادر «األخـبــار» أفــادت بــأن مهمة
تثبيت فرق وقف إطــاق النار كانت
م ـح ـفــوفــة بــامل ـخــاطــر ج ـ ــراء الـقـنــابــل
ال ـع ـن ـق ــودي ــة واأللـ ـ ـغ ـ ــام ،والـ ـت ــي قـتــل
ب ـف ـع ـل ـه ــا ج ـ ـنـ ــدي وأصـ ـ ـي ـ ــب ض ــاب ــط
مــن فــريــق تثبيت وقــف إط ــاق النار

االث ـنــن املــاضــي ،أث ـنــاء قـيــام اللجنة
بتثبيت ثالث نقطة مراقبة في كيلو
 ،16وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ق ــوس
النصر شرق املدينة .وتفيد املصادر
بــأن الـفــريــق األمـمــي ورئـيــس البعثة
تمكنا من الوصول إلى منطقة املنظر
بعد تــأخــر نــزع األل ـغــام مــن املنطقة،
حيث تم تثبيت نقطة رابعة في ّ
حي
املنظر بالقرب من ساحة العروض.
تـثـبـيــت ن ـق ــاط م ــراق ـب ــة وقـ ــف إط ــاق
ال ـن ــار خ ــال األي ـ ــام املــاض ـيــة ك ــان له
دور بــارز في توقف الخروقات كافة

تم االتفاق على وقف
كامل إلطالق النار وعدم
تحرك اآلليات وإيقاف الطيران
ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة .إال أن
الـ ـخ ــروق ــات ت ــواص ـل ــت ف ــي عـ ــدد مــن
املــدن والجبهات الواقعة في جنوب
الحديدة وفي نطاق الساحل الغربي.
ويـتــوقــع مــراق ـبــون اس ـت ـمــرار تثبيت
االت ـف ــاق وتـجـنـيــب ال ـحــديــدة وي ــات
الصراع ،معتبرين تلك الخطوة ـ ـ وإن
تــأخــرت ـ ـ ثمرة مــن ثمار االنسحاب
اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي م ـ ــن الـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخـ ـي ــرة ،وتـسـلـيــم أب ــو ظـبــي قـيــادة
امليليشيات املوالية لها في الساحل
ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـجــانــب الـ ـسـ ـع ــودي ،وهــو
مــا أسـهــم فــي نشر نـقــاط مــراقـبــة في

محيط الحديدة.
وأكد عضو لجنة إعادة االنتشار في
وفــد صنعاء ،محمد الـقــادري ،أنــه تم
تنفيذ نقاط املراقبة الخاصة بإعادة
االنـتـشــار وف ــق ات ـفــاق الـســويــد تحت
إش ــراف رئـيــس بعثة األم ــم املـتـحــدة.
وأشــار القادري إلى أن «تنفيذ نقاط
ُّ
املراقبة األربــع تـ ّـم ً
بناء على ما اتفق
عـلـيــه ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـس ــادس ال ــذي
عـ ـق ــد مـ ــع ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى مــن
الـسـفـيـنــة األم ـم ـي ــة ،ب ـح ـضــور الـقــائــم
بــأعـمــال رئ ـيــس الـبـعـثــة هــانــي نخلة
الـشـهــر امل ــاض ــي» .وأكـ ــد الـ ـق ــادري أن
من
«أنصار الله» نفذت كل ما عليها ّ
التزامات التفاق السويد ،ولــم يتبق
غ ـيــر «الـ ـت ــزام ال ـط ــرف اآلخـ ــر ب ــإع ــادة
ال ـت ـه ــدئ ــة ووق ـ ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار فــي
ال ـحــديــدة» .ودع ــا األم ــم املـتـحــدة إلــى
«القيام بمسؤولياتها وتسجيل أي
خروقات جديدة بعد نشر تلك النقاط
م ــن أي طـ ــرف ،واإلع ـ ــان ع ــن الـطــرف
املخترق للتهدئة ووقف إطالق النار
وتـحـمـيـلــه امل ـســؤول ـيــة ال ـكــام ـلــة أم ــام
ّ
تجهز
العالم» ،الفتًا إلى أن «اللجنة
لــاجـتـمــاع الـســابــع إلع ــادة االنـتـشــار
خ ــال األي ـ ــام ال ـق ــادم ــة» .بـ ـ ــدوره ،أكــد
ع ـ ـضـ ــو الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق امل ـ ـم ـ ـثـ ــل ل ـح ـك ــوم ــة
صنعاء ،أحمد جابر املـطــري ،أنــه تم
االتفاق على وقف كامل إلطالق النار،
وعدم تحرك اآلليات ،وإيقاف الطيران
االس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــي وال ـ ـ ـحـ ـ ــربـ ـ ــي ،وعـ ـ ــدم
ال ـق ـي ــام ب ـ ـ ّ
ـأي اس ـت ـح ــداث ــات عـسـكــريــة

مــن الـطــرفــن .واعـتـبــر عـضــو الفريق
املمثل لحكومة هــادي ،عبد الرحمن
النعمان ،من جهته ،أن االتفاق ليس
وليد اللحظة ،وهو نتيجة عمل أكثر
من عام ،مؤكدًا أن الفريقني سيعمالن
وفقًا لضوابط التنفيذ والبناء عليه.
وأش ـ ــار إل ــى أن ن ـج ــاح تـثـبـيــت وقــف
ّ
إط ــاق ال ـنــار سـيـمــكــن األم ــم املتحدة
الح ـق ــا م ــن ن ـشــر ع ـنــاصــرهــا ملــراق ـبــة
االلتزام من جميع األطراف.
ال ـت ـق ــدم امل ـل ـم ــوس ف ــي تـنـفـيــذ ات ـفــاق
اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن الـ ـح ــدي ــدة
قوبل بترحيب املبعوث األممي إلى
اليمن ،مــارتــن غريفيث ،الــذي اعتبر
نـ ـش ــر ال ـ ـفـ ــرق عـ ـل ــى طـ ـ ــول ال ـخ ـط ــوط
األم ــامـ ـي ــة مل ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة خ ـطــوة
ن ـح ــو ت ـع ــزي ــز ال ـت ـه ــدئ ــة ف ــي مـنــاطــق
التوتر واملساهمة في إنقاذ األرواح.
أمــا رئيس بعثة األمــم املتحدة لدعم
اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،فـ ـط ــال ــب ج ـم ـيــع
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـيــة ب ــدع ــم ال ـج ـه ــود
املـبــذولــة للحفاظ عـلــى وق ــف إطــاق
ال ـ ـنـ ــار ،م ـت ـم ـن ـيــا «نـ ـج ــاح ــات أكـ ـب ــر».
وكانت األمــم املتحدة قد أعلنت ،في
التاسع من أيلول /سبتمبر املاضي،
تـ ــوصـ ــل «أن ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» وح ـك ــوم ــة
هـ ـ ــادي إلـ ــى اتـ ـف ــاق ي ـق ـضــي بــإن ـشــاء
مركز عمليات مشترك لوقف إطالق
النار في الحديدة ،ونشر أربعة فرق
ملــراقـبــة التنفيذ فــي محيط املــديـنــة،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ت ـص ــاع ــدت خ ــروق ــات
االت ـف ــاق إل ــى أكـثــر مــن  35أل ــف خــرق
مـنــذ أواخ ــر كــانــون األول /ديسمبر
املاضي ،بحسب ما أعلنته صنعاء.
ومثل هذا االتفاق رسالة من حكومة
هادي إلى اإلمارات بعد أحداث عدن
وسـيـطــرة امليليشيات املــوالـيــة ألبــو
ظبي على املدينة ،وطرد ما تبقى من
قيادات حكومية فيها .إال أنه ال يزال
قــاص ـرًا ك ــون حـكــومــة ه ــادي تــواصــل
اس ـت ـخ ــدام الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة في
ع ـ ــدن كـ ـ ـ ــأداة ل ـح ـجــز الـ ـسـ ـف ــن ،وم ـنــع
دخ ـ ـ ــول إمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـ ــوق ـ ــود والـ ـ ـ ــدواء
وال ـغــذاء ،على رغــم أن مجلس األمــن
الــدولــي ص ـ ّـوت فــي الـ ـ  17مــن كــانــون
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر امل ــاض ــي ع ـلــى نشر
العشرات مــن املراقبني الدوليني في
مدينة الحديدة ملراقبة وقــف إطالق
الـنــار وتسهيل تــدفــق حــركــة املالحة
الـبـحــريــة إل ــى مــوانــئ ال ـحــديــدة بعد
م ــرح ـل ــة إع ـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـش ــار .وه ـ ــو مــا
نفذته حكومة صنعاء مطلع أيــار/
مايو املــاضــي ،وأب ــدت األمــم املتحدة
ترحيبها بتلك الخطوةّ ،
وأقرت نشر
مراقبني دوليني في املوانئ الثالثة.
إال أن الطرف املقابل يشدد اإلجراءات
ع ـل ــى ال ـس ـف ــن الـ ــداخـ ـلـ ــة إلـ ـ ــى م ـي ـنــاء
الحديدة ،الذي ال يزال يعمل بطاقته
السابقة ،رافضًا فتح موانئ مؤسسة
ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر األخ ـ ـ ــرى (ال ـص ـل ـيــف
ورأس عيسى).
ال ـل ـج ـن ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـع ـل ـي ــا فــي
ص ـن ـعــاء أع ـل ـنــت أن إيـ ـ ـ ــرادات مـيـنــاء
الحديدة ت ـ ّ
ـورد إلــى حساب الــرواتــب
مـنــذ شـهــريــن تـنـفـيـذًا ل ـق ــرار حكومة
صنعاء ،ووفـقــا التـفــاق ستوكهولم.
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت ذرائـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ــر
لالستمرار في حجز إمدادات الوقود
بأنها واهـيــة .وطالبت اللجنة األمم
املـ ـتـ ـح ــدة بـ ـ ــاإلشـ ـ ــراف عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب ،وإلـ ـ ـ ـ ـ ــزام الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ــر
ب ـت ـغ ـط ـيــة الـ ـعـ ـج ــز وإنـ ـ ـه ـ ــاء م ـع ــان ــاة
مــوظـفــي ال ــدول ــة .فــي امل ـقــابــل ،ذكــرت
مصادر مقربة من حكومة هــادي أن
األخـ ـي ــرة تـلـقــت مـ ـب ــادرة ج ــدي ــدة من
امل ـب ـعــوث األم ـم ــي تـتـعـلــق بتحصيل
إيــرادات ميناء الحديدة بغرض دفع
مرتبات املوظفني ،وتتضمن توريد
ع ــائ ــدات ال ـج ـم ــارك والـ ـض ــرائ ــب من
مــوانــئ الـحــديــدة إلــى حـســاب خاص
يـنـشــأ ل ـهــذا ال ـغ ــرض ف ــي ف ــرع البنك
امل ــرك ــزي ف ــي ال ـح ــدي ــدة ت ـحــت رقــابــة
األمم املتحدة .وتشير املقترحات إلى
عقد لقاء فني فور عملية التحصيل
بــن حـكــومــة ه ــادي و«أن ـص ــار الـلــه»،
برعاية األمم املتحدة ،لدفع املرتبات
وفــق كشوفات الخدمة املدنية لعام
 .2014وت ـت ـض ـم ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة دعـ ــوة
املـبـعــوث األمـمــي ال ــدول املــانـحــة إلى
املساهمة في دعم الحساب الخاص
باملرتبات لتوفير السيولة الكاملة.
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للدبلوماسية السعودية:
جديد
رأس
ّ

ابن سلمان يعزز قبضته
ّ
السعودية
نت
دش
ً
ً
مرحلة دبلوماسية جديدة
باختيارها صديق ّ
الغربيين،
فيصل بن فرحان ،وزيرًا
للخارجية ،خلفًا إلبراهيم
ّ
العساف .تحاول المملكة
ّ
تخطي تبعات ّ
تهور
ِ
سلمان ،وخاصة
محمد بن
ّ
ّ
أنها تتجه إلى تولي رئاسة
«مجموعة العشرين» العام
المقبل
دفـعــت الـسـعــوديــة بــوجــه جــديــد على
رأس الدبلوماسية ،فــي وقــت ال تــزال
ت ـح ــاول ف ـيــه ت ـصــديــر ص ـ ــورة ت ــوازن
التطلعات «اإلصالحية» لولي ّالعهد
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،بـعــدمــا تهشمت
بفعل قضية جمال خاشقجي وحرب
الـيـمــن .الــوزيــر الـجــديــد ،وهــو فيصل
ٌ
ضالع في العمل
بن فرحان آل سعود،
الدبلوماسي كونه ُع ِّي سفيرًا لبالده
ف ــي ب ــرل ــن ألشـ ـه ــر س ـب ـع ــة ،وتــرب ـطــه
بالغرب عالقات قوية جدًا ،واألهم أنه
ّ
املحببة لولي
ُيعتبر من الشخصيات
العهد ،ما قد يعني توجهًا إلضعاف
دور ع ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر ،وزي ـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون الخارجية ،أو وزير خارجية
َ
ّ
خلفه إبراهيم ّ
العساف قبل
الظل الذي
اإلط ــاح ــة ب ــه ،بـمــوجــب أوامـ ــر ملكية،
أول من أمس .ويرث ابن فرحان وزارة
ّ
م ــن س ـلــف ظ ــل ع ـلــى هــامـشـهــا ط ــوال
فترة العشرة أشهر التي قضاها على
ّ
تستعد فيه اململكة
رأسها ،وفي وقت
ّ
لتولي رئــاســة «مجموعة العشرين»
العام املقبل.
اختيار شخصية شابة وديناميكية
لـقـيــادة وزارة الخارجية السعودية،
يعكس ،وفق مراقبني ،محاولة من ابن
سلمان لتدشني مرحلة دبلوماسية
ّ
جـ ــديـ ــدة ،ال ي ـش ــك ــل الـ ـح ــرس ال ـقــديــم

ُ َ
وي ــش ــار أيـضــا إلــى
عـمــودهــا الـفـقــري.
َ
عــاقــة قــويــة تـج ـمــع ال ــوزي ــر الـجــديــد
ب ــول ــي ال ـع ـهــد ال ـ ــذي ع ـمــل مـسـتـشــارًا
لــه فــي عــام  ،2017الــذي كــان مفصليًا
لجهة صـعــود األمـيــر الـشــاب ملنصب
ً
والي ــة الـعـهــد ،ومـقــاطـعــة قـطــر ،فضال
عن حملة «واقعة الريتز» التي طالت
أم ــراء ووزراء ومـســؤولــن سعوديني
فـ ــي ح ـم ـل ــة ت ـط ـه ـي ــر غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة.
وسبق البن فرحان أن كان مستشارًا
بـ ـ ــارزًا لـشـقـيــق ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،الـسـفـيــر
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـس ــاب ــق لـ ــدى ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة خ ــال ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،خ ــال
فـتــرة مقتل خاشقجي .وإل ــى خبرته
ّ
الدبلوماسية ،يتمتع الوزير الجديد
بتجربة طويلة في شــؤون التسليح،
إذ ش ـغــل مـنـصــب ع ـضــو ف ــي مجلس
إدارة الشركة السعودية للصناعات
ّ
العسكرية ،كما سبق أن تولى رئاسة
مـشــروع مشترك مــع شــركــة «بوينغ»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة لـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات.
وب ـح ـس ــب ال ـب ــاح ــث امل ـت ـخ ـ ّـص ــص فــي
ش ــؤون ال ـشــرق األوسـ ــط فــي «كينغز
كولدج» في لندن ،أندرياس كريغ ،فإن
التعيني «جزء من تغيير في األجيال،
األم ــر ال ــذي يـخـلــق طـبـقــة جــديــدة من
ّ
الـ ـق ــادة ف ــي ال ـس ـعــوديــة مـسـتـقــلــة عن
ّ
محركي السلطة التقليديني ،ويساعد
ول ــي الـعـهــد عـلــى تــرسـيــخ ن ـفــوذه من
دون الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـلــى
الحرس القديم».
ّ
ويتسلم ابن فرحان منصبه في وقت
ّ
ال تـ ــزال فـيــه املـمـلـكــة ت ـح ــاول تـخــطــي
تبعات قضية خاشقجي وحرب اليمن
امل ـت ــواص ـل ــة ،بــال ـتــزامــن م ــع خــوضـهــا
مـعــركــة دبـلــومــاسـيــة مــع إي ــران وســط
ّ
تــوتــر نــاجــم عــن هـجـمــات استهدفت
ن ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ن ـ ـفـ ــط وس ـ ـف ـ ـنـ ــا ف ـ ـ ــي مـ ـي ــاه
الخليج ،ومـنـشــآت نفطية سعودية،
ق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض إن ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ت ـقــف
وراء هـ ــا .ومــن هـنــا ،يــرى الـبــاحــث في
مؤسسة «تـشــاتــام ه ــاوس» البحثية
البريطانية ،نيل كويليام ،إن «الفريق
الـ ــذي ي ـج ــري تـشـكـيـلــه ف ــي واشـنـطــن
ولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن ،واآلن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ّ
ال ـج ــدي ــد ...الـتــرسـيــخ يـ ــزداد ويـتــولــى
املهمة اآلن طــاقــم مـ ّ
ـؤيــد لـلـغــرب» ،في

ّ
«خ ـطــوة تـنـطــوي عـلــى ده ــاء للتغلب
ع ـل ــى إي ـ ـ ــران ف ــي ك ــل الـ ـع ــواص ــم وف ــي
ٌ
األم ــم امل ـت ـحــدة .ه ــذا ش ـكــل جــديــد من
ّ
التصدي» لطهران .في اإلطار
أشكال
ذات ـ ـ ـ ــه ،ت ـ ـقـ ــول الـ ـخـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي شـ ــؤون
الشرق األوسط في املجلس األوروبي
ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،ش ـي ـن ــزي ــا
ّ
بـيــانـكــو ،إن ال ــوزي ــر ال ـجــديــد يتمتع
بعالقات «قوية مع حلفاء السعودية
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــن وح ـ ـتـ ــى األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن،
بـشـكــل أك ـبــر مـ ّـمــا ك ــان عـلـيــه الــوضــع
في السابق» .وليس وزيــر الخارجية
ّ
الجديد أقل صقورية من الجبير حني
ّ
يتعلق األمر بالجمهورية اإلسالمية،

ً
إدالء
إذ ُيـعـتـبــر مــن أك ـثــر امل ـســؤولــن
بتصريحات عدائية ّ
ضد إيـ ُـران .وفي
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ن ـق ــل عنه
قوله إن كل الخيارات مطروحة على

يعكس اختيار ابن فرحان
محاولة من ابن سلمان لتدشين
مرحلة دبلوماسية جديدة
ال ـطــاولــة ل ـل ـ ّ
ـرد عـلــى ط ـه ــران ،تعقيبًا
َ
ع ـلــى اس ـت ـه ــداف م ـن ـشــأتــي «أرم ـك ــو»
النفطيتني منتصف الشهر املاضي.

وهـ ــو اع ـت ـبــر ســاب ـقــا ف ــي ح ــدي ــث إلــى
إذاع ــة «دويـتـشــانــد فــونــك» األملــانـيــة
أنه ّ
«أيًا كانت الجهة التي انطلق منها
ال ـه ـج ــوم ،ف ــإن إي ـ ــران ت ـقــف بــالـتــأكـيــد
وراء ذلـ ـ ـ ــك ،إذ قـ ــامـ ــت بـتـصـنـيـعـهــا
(ال ـصــواريــخ) وال يمكن إطــاقـهــا ّمن
دون م ـس ــاع ــدة إي ــرانـ ـي ــة» .ك ـمــا ح ــذر
ط ـهــران مــن الـتـمــادي فــي «عــدوانـهــا»
ً
ضد بالده ،قائال إن «الهجوم األخير
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـجـ ــومـ ــا ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الـ ـع ــامل ــي ...ي ـجــب ع ـلــى إيـ ـ ــران تـحـ ّـمــل
املسؤولية وإدراك أنه ال يمكن لها أن
تتمادى في عدوانها».
(األخبار)

تقرير

جونسون يدعو إلى انتخابات مبكرة

(أ ف ب)

دع ـ ــا رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي،
ب ـ ــوري ـ ــس جـ ــون ـ ـسـ ــون ،ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم
انتخابات عامة مبكرة في  12كانون
األول /ديسمبر ،األمــر الــذي يحتاج
إل ــى مــوافـقــة امل ـعــارضــة «الـعـ ّـمــالـيــة».
وقـ ـ ــال ج ــون ـس ــون لـ ــ«ب ــي ب ــي س ــي»،
قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن املـ ــوعـ ــد امل ـب ــدئ ــي
املـ ـح ـ ّـدد ل ــ«ب ــري ـك ـس ــت» ،إن ــه إذا كــان
ال ـن ــواب «ي ــري ــدون امل ــزي ــد م ــن الــوقــت
لدراسة» االتفاق املبرم مع بروكسل،
«ف ـي ـم ـك ـن ـه ــم الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ذل ـ ــك،
ل ـكــن س ـت ـكــون عـلـيـهــم امل ــواف ـق ــة على
انتخابات عامة في  12كانون األول/
ديسمبر» .وبعد وقت قصير من تلك
الدعوة ،وافق البرملان ،بأغلبية 310
أص ــوات (ورف ــض  ،)294على أجندة
جونسون السياسية العامة التي تم
تحديدها في خطاب امللكة إليزابيث
الثانية في  14تشرين األول /أكتوبر.
وأعـلــن وزي ــر الـعــاقــات مــع الـبــرملــان،
ج ـ ـي ـ ـكـ ــوب ري ـ ـ ـ ــز-م ـ ـ ـ ــوغ ،أن الـ ـ ـن ـ ــواب
ّ
سيتمكنون من التصويت على قرار

تنظيم انتخابات مبكرة يوم اإلثنني
املقبل.
كــذلــك ،أعــاد جونسون ،على حسابه
عـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،تــوجـيــه رس ــال ــة إلــى
زعـ ـي ــم ح ـ ــزب «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال» امل ـ ـعـ ــارض،
جـ ـي ــريـ ـم ــي كـ ـ ــوربـ ـ ــن ،ن ـ ــاش ـ ــده ف ـي ـهــا
املوافقة على تنظيم انتخابات لكسر
ّ
الـجـمــود ،مــذكـرًا إي ــاه بــأنــه أكــد مــرارًا
أنه سيؤيد مقترح تبكير االنتخابات
بـمـجــرد مــواف ـقــة االت ـح ــاد األوروبـ ــي
على التأجيل .وكتب جونسون« :من
واجـبـنــا وض ــع ح ـ ّـد ل ـهــذا الـكــابــوس،
ّ
وتــزويــد الـبــاد بحل فــي أســرع وقت
مـ ـمـ ـك ــن» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ه ـ ـ ــذا ال ـب ــرمل ــان
رف ــض ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ،وال يمكنه
رفض السماح للناخبني باستبداله
ببرملان يمكنه اتخاذ القرارات» .وفي
تـعـلـيـقـهــا ع ـلــى ذل ـ ــك ،ق ــال ــت الـنــائـبــة
«العمالية» ،فاليري فــاز ،إن حزبها
«سـيــدعــم االنـتـخــابــات بـمـجــرد إزال ــة
إم ـكــان ـيــة تـنـفـيــذ بــريـكـســت م ــن دون
موافقة االتحاد األوروب ــي ،وإذا كان
التأجيل يسمح بــذلــك» .وتفيد آخر

اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي ب ــأن املـحــافـظــن
ّ
سيتقدمون بعشر نقاط على حزب
الـعـمــل ( %35مـقــابــل  )%25فــي حــال
إجراء انتخابات مبكرة.
وك ـ ــان ج ــون ـس ــون اض ـط ــر إلـ ــى طلب
تأجيل خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ملـ ــدة ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،فيما

كان جونسون اضطر
لطلب تأجيل خروج بريطانيا
لمدة ثالثة أشهر
يتعي على ال ـقــادة األوروب ـيــن الـ ّ
ّ
ـرد
على طلبه في األيام املقبلة .وفي هذا
ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ـنــت رئ ـي ـســة املـفــوضـيــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـق ـب ـل ــة ،أورسـ ـ ـ ــوال ف ــون
ديــر اليــن ،أن احتمال قبول االتحاد
تأجيل تــاريــخ الـخــروج «يـبــدو جيدًا
للغاية» .ولكن الدول األوروبية الـ27
ليست متفقة على مــدة التأجيل؛ إذ
ّ
تمتد
يريد بعضها مثل إيرلندا أن

ح ـت ــى  31كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي /ي ـنــايــر،
ً
فـيـمــا ت ــري ــد فــرن ـســا تــأج ـيــا أق ـصــر،
ول ــم تـعـلــن ال ـ ــدول األخ ـ ــرى مــوقـفـهــا.
ويـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــراء األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
الجمعة في بروكسل ،حيث يحتمل
أن يــوصــوا رؤس ــاء ال ــدول باملوافقة
ع ـلــى ال ـتــأج ـيــل ل ـثــاثــة أشـ ـه ــر ،وفــق
م ـص ــدر دب ـلــومــاســي أوروبـ ـ ـ ــي ،على
أن يصدر ال ـ ّ
ـرد اإلثـنــن .أمــا فــي حال
عدم االتفاق ،وفق املصدر ،فليس من
املستبعد عقد قمة جديدة األسبوع
املقبل.
ُيــذكــر أن الـبــرملــان البريطاني وافــق،
الثالثاء املاضي ،من حيث املبدأ ،على
االتفاق الــذي ّ
توصل إليه جونسون
مـ ـ ــع ب ـ ــروك ـ ـس ـ ــل ،لـ ـكـ ـنـ ـه ــم ع ـ ــارض ـ ــوا
اقتراحه مناقشته وفق جدول زمني
سريع ،ليضطر رئيس الــوزراء بذلك
ألن ي ــوق ــف ال ـن ـظ ــر ف ــي االت ـ ـفـ ــاق مــن
طــرف الـبــرملــان ،حتى يتخذ االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــرارًا فـ ــي ش ـ ــأن تــأج ـيــل
تاريخ االنفصال.
(أ ف ب ،األخبار)
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العالم

العالم

تقرير أرخى اتفاق سوتشي بين الرئيسين ،الروسي فالديمير
بــوتـيــن وال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان ،بـظــالــه على
المشهد السوري بكامله .وقد حظي بمتابعة مكثفة
وواسعة واهتمام كبير من الرأي العام التركي والخبراء
والمحللين العسكريين والسياسيين

تقرير

قرار القاهرة
في أزمة «النهضة»:

التفاوض ََ
«حتى آخر نفس»

اتفاق سوتشي:
رابحون وخاسرون
محمد نور الدين
يـ ــرى ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر س ـي ـل ـفــي ،امل ـق ـ ّـرب
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب طـيــب
إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ف ــي صـحـيـفــة «حــري ـيــت»
التركية ،أنــه باتفاق سوتشي بــدأت
م ــرح ـل ــة «س ـ ــوري ـ ــا ج ـ ــدي ـ ــدة» ،وض ــع
أسسها إردوغـ ــان ونـظـيــره الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــن .وسـ ـتـ ـك ــون ه ــذه
امل ــرح ـل ــة ب ـش ــراك ــة تــرك ـيــة ـ ـ ـ روس ـي ــة.
ويشير إلى أنه من تصريحات بوتني
كانت روح األكراد والرئيس السوري
بشار األســد تحوم في قاعة املؤتمر
ال ـص ـح ــاف ــي ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى ض ـ ــرورة
ب ــدء حـ ــوار ب ــن ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
واألكراد .ولكن السؤال :مع ّ
أي أكراد؟

«الحديث عن اتفاقية أضنة
يعني أن كل الدروب تسير نحو
التطبيع بين إردوغان واألسد»
إذا ك ــان املـقـصــود «قـ ــوات الـحـمــايــة»
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرديـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن امل ـ ـسـ ــألـ ــة س ـت ـك ــون
خ ـط ـي ــرة .ل ـكــن ف ــي ج ـم ـيــع األحـ ـ ــوال،
فـ ـ ــإن ب ــوت ــن بـ ـ ــات ي ـم ـس ــك ب ــال ــورق ــة
الـكــرديــة الـســوريــة .الـعـنــوان الثاني،
يقول سيلفي ،هو إشــارة بوتني إلى
أن ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار ف ــي املنطقة
سيضمنه الـســوريــون واألتـ ــراك ،في
م ــؤش ــر قـ ــوي ع ـلــى ج ـه ــود الـتـقــريــب
بــن دمـشــق وأن ـقــرة .وي ـعـ ّـدد سيلفي
ً
مكاسب تركيا ،قائال :إن ّأولها إقامة
منطقة بإشراف تركيا من رأس العني
إلى تل أبيض بعمق  32كلم ،والثاني
إبعاد «قوات الحماية» الكردية على

على رغم االتفاق الروسي ـ ـ التركي،
الذي قضى بوقف نهائي إلطالق النار
في الشمال السوري ،وبداية مرحلة
جديدة من تنظيم الدوريات المشتركة،
وانسحاب «قسد» حتى  32كلم جنوبي
الحدود مع تركيا ،إال أن يوم أمس شهد
اشتباكات في الريف الجنوبي الشرقي
العين .وفيما أجرى الرئيس
لمدينة رأس ً
األميركي اتصاال بالقائد العام لـ«قسد»
مظلوم كوباني ،قال إن الوقت حان
ّ
«ليتوجه األكراد نحو النفط»!
خ ــرق ال ـج ـيــش ال ـتــركــي وامل ـج ـمــوعــات
امل ـس ـل ـحــة امل ــدع ــوم ــة م ـنــه اتـ ـف ــاق وقــف
إطـ ــاق ال ـن ــار م ــع ال ـجــانــب األم ـيــركــي،
واتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق «س ـ ــوتـ ـ ـش ـ ــي» مـ ـ ــع الـ ـج ــان ــب
ال ــروس ــي ،والـ ــذي قـضــى أي ـضــا بــوقــف
ك ـ ــام ـ ــل إلطـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار .إذ ه ــاج ـم ــت
مجموعات «الجيش الوطني» ،مدعومة
ب ـمــدف ـع ـيــة ال ـج ـي ــش الـ ـت ــرك ــي ،م ــواق ــع
لـ«قسد» في الريف الجنوبي والشرقي
ملدينة رأس العني .وتــركــزت الهجمات
َ
على بلدتي املناجير وأبو راسني وعدة
قــرى تابعة ل ــرأس الـعــن ،فــي محاولة

امتداد الحدود بعمق  30كلم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـل ـف ــت سـ ـ ـ ــادات إرغـ ـ ـ ــن ،فــي
الـصـحـيـفــة نـفـسـهــا ،إل ــى أن االت ـف ــاق
ّ
ّ
ق ــد ت ـشــكــل ف ــي ظ ــل ت ـقــاطــع املـصــالــح
بني تركيا وروسيا ،مع فارق اآلن أن
النظام السوري قد دخل للمرة األولى
العـبــا ثالثًا قــويــا .ويعتبر إرغ ــن أن
االتـفــاق مــع واشنطن حــول «املنطقة
اآلمـ ـن ــة» ح ـظــي ف ــي اتـ ـف ــاق ســوتـشــي
بموافقة بــوتــن ،موضحًا أن روسيا
كانت تريد انتشار الجيش السوري
على امتداد الحدود ،لكنها تراجعت
وقبلت بــأن تكون منطقة ال ــ 120كلم
ت ــاب ـع ــة ل ـت ــرك ـي ــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،كــانــت
تركيا تــريــد السيطرة على  444كلم
من الحدود ،لكن اتفاق سوتشي حال
دون ذل ــك ،واكتفى بتسيير دوري ــات
م ـش ـتــركــة م ــع روسـ ـي ــا خ ـ ــارج ح ــدود
«امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة» وب ـع ـمــق  10كـلــم.
ويرى إرغني أن تركيا حققت أحد أهم
أهدافها االستراتيجية ،وهــو إبعاد
«اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ال ـ ـكـ ــردي ع ــن ح ــدوده ــا،
ليس فقط من شرقي الفرات ،بل بدءًا
م ــن مـنـبــج وت ــل رف ـع ــت .وهـ ــذا يعني
أن «ق ــوات الـحـمــايــة» الـكــرديــة ّ
ودعــت
بـنـيـتـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي أنـشــأتـهــا
على امتداد  7سنوات ،مستدركًا بأن
إح ــدى أه ــم نـقــاط االت ـفــاق هــي تولي
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري م ـه ـمــة اإلشـ ـ ــراف
واملراقبة على منطقة بطول  320كلم
كــانــت تركيا تــريــدهــا لنفسها .وهــذا
يعني أن الدوريات التركية ـ الروسية
املشتركة بعمق  10كلم على امتداد
الحدود ستكون في وضع قريب جدًا،
وربـمــا على تـمــاس مــع نـقــاط تمركز
الجيش السوري ،األمــر الــذي يفرض
إي ـ ـجـ ــاد آل ـ ـيـ ــات ت ـن ـس ـيــق بـ ــن تــرك ـيــا

ال جــديــد فــي القمة الثنائية بــن الرئيس
امل ـصــري ،عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،ورئـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ،آبـ ـ ــي أح ـ ـمـ ــد .فـبـعــد
ساعات من استنكار القاهرة التصريحات
املنسوبة إلى األخير عن قــدرة بــاده على
ّ
التصدي ّ
ألي هجمات من شأنها اإلضرار
بـسـ ّـد الـنـهـضــة ،الـتـقــى «ال ـج ـنــرال» الزعيم
اإلث ـيــوبــي عـلــى هــامــش الـقـمــة الــروس ـيــة ـ ـ
ُ
األفريقية التي اختتمت أمس في سوتشي،
ل ـي ـت ـف ـق ــا عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
امل ـت ـع ـثــرة .ه ـك ــذا ،ل ــم يـحـمــل ال ـل ـق ــاء ،ال ــذي
تصميم علي فران
وس ــوري ــا .أم ــا ال ـحــديــث ع ــن اتـفــاقـيــة
أضنة فهو يعني أن كل الدروب تسير
نحو تطبيع الـعــاقــات بــن إردوغ ــان
واألســد ،مع إضافة إمكانية مراجعة
االتفاق بما ّ
يؤمن آلية ثالثية لتطبيقه

بــن تــركـيــا وس ــوري ــا وروس ـي ــا ،وهــي
األط ـ ــراف ال ـثــاثــة ال ـتــي م ــأت ال ـفــراغ
االستراتيجي الــذي تركه االنسحاب
األميركي من سوريا.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـع ــرب امل ـح ـلــل امل ـع ــروف

مراد يتكني عن اعتقاده بأن إردوغان
ن ـجــح بـشـكــل كـبـيــر ف ــي لـعـبــة إظ ـهــار
األوراق ب ــوج ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وروسـ ـي ــا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ولـكـنــه
رضـ ـ ــخ مل ـط ـل ــب بـ ــوتـ ــن ،وهـ ـ ــو الـ ـب ــدء

مظلوم كوباني القائد العام لـ«قسد» (أ ف ب)

ّ
ترامب لألكراد :توجهوا نحو النفط!
لطرد «قـســد» مــن كامل أري ــاف املدينة
التي تبعد أكثر من  30كلم عن الحدود
م ــع تــرك ـيــاّ .
وأدت ال ـه ـج ـمــات الـتــركـيــة
إلــى سيطرة املجموعات املدعومة من
أنقرة على بلدة املناجير وقــرى ليالن
والعامرية واألربـعــن شمالي الطريق
الدولي «حلب ـ ـ الحسكة» .كما طاولت
الهجمات مواقع للجيش السوري في
الـكــوزلـيــة وت ــل الـلــن جـنــوبــي الطريق
الــدولــي « ،»M4مــع تمكن الـجـيــش من
استيعاب كامل الهجمات.
ّ
وف ــي ظ ــل ال ـت ـط ــورات امل ـيــدان ـيــة ،حـ ّـمــل
القائد العام لـ«قسد» ،مظلوم كباني،
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة والــرئ ـيــس دونــالــد
تــرامــب مـســؤولـيــة خ ــرق تــركـيــا لوقف
إطالق النار ،بعد التزام قواته بتطبيق
ب ـن ــود االت ـ ـفـ ــاق ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «أم ـي ــرك ــا
ورئيسها معنيان بــإيـقــاف الهجمات
ال ـت ــرك ـي ــة» .وفـ ــي إط ـ ــار تـطـبـيــق بـنــود
االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ــي ،وصـلــت
عصر أول من أمــس دوريـتــان للشرطة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى م ــدي ـن ــة
الـقــامـشـلــي ،فــي أول ح ـضــور عسكري
روسـ ـ ــي ف ــي الـ ـج ــزي ــرة الـ ـس ــوري ــة مـنــذ
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ب ــإق ــام ــة عـ ــاقـ ــات مـ ــع بـ ـش ــار األسـ ــد
وفقًا التفاقية أضنة .الـيــوم ،يتخلى
إردوغـ ــان عــن مطلب إسـقــاط النظام
واألس ــد ،مــؤيـدًا الـتـعــاون ،إن لــم يكن
مـ ــع األس ـ ـ ــد ش ـخ ـص ـي ــا ،ف ـع ـل ــى األقـ ــل
مــع الـنـظــام الـبـعـثــي .وإل ــى إردوغ ــان
وبـ ــوتـ ــن واألس ـ ـ ـ ــد ،ي ـ ـقـ ـ ّـدر ي ـت ـكــن أن
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ال ـ ــذي ان ـس ـح ــب مــن
س ــوري ــا ُي ـع ـت ـبــر ،رغـ ــم ذل ـ ــك ،م ــن بني
الــراب ـحــن ،ألن ق ــرار سـحــب الـجـنــود
ووقف اإلنفاق على الحروب سيفيده
انتخابيًا .الخاسر األكبر ،برأيه ،هو
حــزب «الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» ،الــذي
كان على عتبة إقامة دولة حكم ذاتي
فــي شـمــال س ــوري ــا .إســرائ ـيــل أيـضــا،
وخـصــوصــا بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،من
ب ــن ال ـخ ــاس ــري ــن .وهـ ــي ال ـت ــي كــانــت
تــدعــم بـشــدة إقــامــة دول ــة كــرديــة ضد
إي ــران .ومــا عــدا أملــانـيــا ،فــإن االتـحــاد
األوروبــي من الخاسرين ،وهو الذي
كــان يقف ضــد تركيا داعـمــا األك ــراد.
م ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن ط ــري ــق تــرك ـيــا ليست
سهلة وتواجه تحديات كثيرة ،مثل:
من أين لها املال لتقيم مدنًا لالجئني
في شرقي الفرات؟
في صحيفة «غازيتيه دوار» ،كتبت
مهدان صاغالم مقالة بعنوان «نحو
أي ــام أســديــة مــن جــديــد فــي ســوريــا»،

ب ــداي ــة ال ـ ـحـ ــرب .ونـ ـف ــذت ال ــدوريـ ـت ــان،
برفقة عناصر من «األسايش» الكردية،
عــدة طلعات على الطريق الــرابــط بني
القامشلي وعامودا والدرباسية ،في ما
بدا أنه تسيير رمزي لإلعالن عن دخول
االتفاق شرقي الفرات مرحلة التنفيذ.
مع ذلك ،أعلنت «قسد» أن قائدها العام
ً
أجــرى اتصاال متلفزًا مع وزيــر الدفاع
ورئ ـيــس األرك ـ ــان ال ــروس ــي ،أب ــدى فيه
«تحفظًا على بعض بنود االتفاق التي
تحتاج إلى نقاشات وحوارات لتقريب
وج ـهــات الـنـظــر» .ع ــدم وض ــوح موقف
«قسد» ،حتى اآلن ،من اتفاق سوتشي
ُ
تــرج ــم عـبــر عــرقـلــة اسـتـكـمــال الجيش
ال ـ ـسـ ــوري انـ ـتـ ـش ــاره بـ ـمـ ـح ــاذاة طــريــق
ُ« »M4الدولي ،ومنع وصول تعزيزات
أرسـلــت مــن الحسكة باتجاه الطريق.
كما أن العرقلة الكردية أدت إلى تأجيل
انـتـشــار الـجـيــش عـلــى طــريــق الحسكة
ـ ـ القامشلي القديم (طــريــق تــل بــراك)،
ُ
من دون معرفة األسباب .وتفهم عرقلة
«قـ ـس ــد» األخـ ـي ــرة ع ـلــى أن ـه ــا م ـحــاولــة
إلبقاء خطوط إمــداد الجيش السوري
ضـمــن الـحـسـكــة وبــات ـجــاه املـحــافـظــات

ق ــائـ ـل ــة إن اتـ ـ ـف ـ ــاق س ــوتـ ـش ــي أب ـط ــل
الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـت ــرك ــي ب ــرح ـي ــل األس ـ ــد،
وف ـت ــح أم ـ ــام ع ـ ــودة تــرك ـيــا لـلـتـعــامــل
مــع الـنـظــام ال ـس ــوري .وح ــال االتـفــاق
دون مطلب تركيا أن تكون «املنطقة
اآلمـ ـن ــة» ع ـلــى امـ ـت ــداد الـ ـح ــدود .ولــم
يقتصر األمــر على تراجع تركيا من
مـنـطـقــة ب ـعــرض  440إل ــى  120كـلــم،
بل ّ
تعداه إلى موافقتها على إدخال
منبج ضمن منطقة سيطرة النظام
ال ـس ــوري .وأشـ ــارت صــاغــام إل ــى أن
ســاح «ق ــوات الحماية» الـكــرديــة لن
ُيسحب كما تريد تركيا ،بــل ُيتوقع
أن ينضم إلــى الجيش الـســوري .أما
الـنـقـطــة ال ـغــائ ـبــة ع ــن االتـ ـف ــاق ،فهي
إدلب التي لو أنها دخلت فيه ملا كان
له أن يبصر النور ،وفق الكاتبة التي
اعتبرت أن تغييب إدلــب يظهر أنها
ستنتقل إل ــى يــد ال ـن ـظــام .وخــاصــة
االت ـ ـفـ ــاق ،ب ـح ـس ـب ـهــا ،أن الـ ـح ــرب في
ســوريــا انـتـهــت ،وأن األس ــد سيعود
حــاكـمــا مطلقًا ،وأن خــريـطــة ســوريــا
الجديدة تتشكل خطوة خطوة وفقًا
ملا تريده روسيا وإيران وسوريا.
وفــي الصحيفة نفسها ،يكتب فهيم
طــاش ـت ـكــن أنـ ــه ب ــن إنـ ـه ــاء م ـش ــروع
اإلدارة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ل ـ ــأك ـ ــراد وعـ ـ ــودة
ّ
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـنـ ـظ ــام ت ـت ـش ــك ــل س ــوري ــا

ّ
تعهد الرئيس
األميركي بعدم السماح
لتنظيم «داعش»
اإلرهابي باالستيالء
على حقول النفط

األخرى مقطوعة ،ملنعه من رفع قدرته
العسكرية ،خشية لجوئه إلى القوة إذا
لم ينجح االتفاق أو طرأ عليه طارئ.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـع ـ ّـه ــد ال ــرئـ ـي ــس
األميركي ،دونالد ترامب ،أمــس ،بعدم
ال ـس ـمــاح لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش» اإلره ــاب ــي
بــاالسـتـيــاء على حـقــول النفط شمال
سوريا .وقــال ترامب ،في تغريدة عبر
حسابه على «تويتر» ،إن «حقول النفط
ال ـت ــي جـ ــرت م ـنــاق ـش ـت ـهــا ف ــي خـطــابــي

الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ف ـت ــح ب ــاب ـه ــا إع ــان
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب االنـ ـسـ ـح ــاب مـنـهــا.
وم ـ ــع تـ ـه ــدي ــدات تـ ــرامـ ــب إلردوغـ ـ ـ ــان
ب ــال ـع ـق ــوب ــات ،ل ــم ي ـب ــق أم ـ ــام األخ ـي ــر
سـ ـ ــوى طـ ـ ــرق بـ ـ ــاب بـ ــوتـ ــن .ومـ ـ ــع أن
اتفاقية سوتشي في بعض جوانبها
أراحت إردوغان ،لكنها فتحت أبواب
ســوريــا أم ــام تـمـكــن االسـتــراتـيـجـيــة
ال ــروسـ ـي ــة ف ـي ـه ــا .ويـ ـ ــرى طــاشـتـكــن
أن امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة تـتـعـلــق بـغــربــي
الـ ـف ــرات ،وخ ـصــوصــا إدل ـ ــب ،معتبرًا
أن زيــارة األسد إلى خطوط التماس
م ــع إدلـ ــب ب ــدت ك ـمــا ل ــو أن ـهــا إط ــاق
إشـ ــارة ع ــودة الـنـظــام إلـيـهــا .ويلفت
إل ــى أن الـ ـس ــؤال ه ــو ح ــول تـمــوضــع
«قوات الحماية» الكردية في املرحلة
الجديدة ،حيث تقول واشنطن إنها
ستواصل التعاون معهم في حقول
النفط ،فيما هم إلى جانب استمرار
ال ـت ـع ــاون م ــع أم ـي ــرك ــا وال ـ ـحـ ــوار مع
دم ـش ــق .وي ـن ـهــي طــاشـتـكــن مـقــالـتــه
ب ــال ـق ــول إن ـ ــه ب ـع ــد ت ـط ـب ـيــق ات ـفــاق ـيــة
ســوتـشــي وإن ـهــاء الــوضــع فــي إدل ــب،
سـتـكــون تــركـيــا م ــدع ـ ّـوة إل ــى تطبيق
البند األول مــن االتـفــاق حــول وحــدة
سوريا وسالمة أراضيها .ومن دون
الكثير من العجلة سيقولون لتركيا:
«لقد حان دورك لالنسحاب».

حول تركيا واألكــراد أمس كانت تحت
سيطرة داعش حتى سيطرة الواليات
املتحدة عليها بمساعدة األك ــراد ()...
ّ
لــن نـسـمــح أبـ ـدًا لــداعــش ال ــذي يتشكل
مجددًا باالستيالء على تلك الحقول!».
وأضاف ترامب ،في تغريدة أخرى ،إنه
أجـ ــرى م ـحــادثــة م ــع قــائــد «ق ـس ــد» في
سوريا ،املدعو فرحات عبدي شاهني،
امللقب باسم «مظلوم كوباني» ،وقال:
«ل ـقــد اسـتـمـتـعــت حـقــا بـمـحــادثـتــي مع
ال ـج ـنــرال مـظـلــوم ع ـبــدي .إن ــه ي ـقـ ّـدر ما
فعلناه ،وأنا ّ
أقدر ما فعله األكراد .ربما
حان الوقت ألن يبدأ األكراد في التوجه
إل ــى منطقة ال ـن ـفــط!» .فــي املـقــابــل ،قــال
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغــان،
أمـ ـ ــس ،إن ت ــرك ـي ــا ات ـف ـق ــت م ــع روس ـي ــا
على إقامة منطقة مراقبة على الطرف
ال ـش ـمــالــي ال ـغ ــرب ــي م ــن مــدي ـنــة مـنـبــج
السورية بهدف حماية املنطقة.
وأض ــاف «(إن ـنــا) طلبنا منطقة بطول
 19كلم ،وعرض  5كلم ،في شمال غرب
ّ
وتوصلنا إلى
منبج لحماية املنطقة.
اتفاق في هذا الصدد مع روسيا .إنها
مثل موقع مراقبة».

تقول مصادر
وساطة
مصرية إن ُ
َّ
واشنطن ستفعل
منتصف الشهر المقبل

أوحــى السيسي قبل نحو أسبوعني بأنه
ّ
سيحل املشكلةّ ،
أي تطور نوعي ،إذ إن كال
البلدين ال يزال ثابتًا على وجهة نظره :ال
إثيوبيا تريد التفاوض حول آلية تخزين
املـيــاه ،وال الـقــاهــرة راغـبــة فــي الـتـنــازل عن
شروطها في شــأن الكميات التي تصلها
سـنــويــا ،مــع ق ــدرة تـحـ ّـمــل سقفها نقصان
خمسة مليارات متر مكعب سنويًا ،حتى
ال يتأثر ّ
السد العالي كثيرًا.
أح ـمــد ق ــال إن تـصــريـحــاتــه ع ــن املــواجـهــة
ُ
العسكرية داخل البرملان ُ
«ح ّرفت واجتزئت
من سياقها» ،علمًا بأن مصادر الخارجية
املـصــريــة أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن «الـقــاهــرة
كانت حريصة على االهتمام بما أبرزته
وسائل اإلعالم اإلثيوبية ،وهو في األصل
تواصل للتصعيد اإلثيوبي منذ اجتماع
الرئيس الراحل محمد مرسي مع عدد من
الشخصيات التي طالب بعضها بضربة
عسكرية» قبل سـنــوات ،مضيفة إن مصر
ّ
ستستغل اآلن املوقف في املحافل الدولية.
وأشـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـقــاهــرة على
علم بما قاله أحمد حرفيًا ،لكنها حاليًا ال
ترغب في التصعيد ،بدليل استمرار اللقاء

املقرر في روسـيــا ...األزمــة تــدار في الوقت
الـحــالــي مــن جميع جــوانـبـهــا ،وال يصدر
تـصــريــح أو مــوقــف مــن دون الــرجــوع إلــى
أعلى الجهات في الدولة املصرية».
مــن جهته ،أعـلــن املتحدث بــاســم الرئاسة
املصرية ،بسام راضي ،أن السيسي وأحمد
اتـفـقــا عـلــى «االس ـت ـئ ـنــاف ال ـف ــوري ألعـمــال
الـلـجـنــة الـفـنـيــة املـسـتـقـلــة عـلــى نـحــو أكثر
انفتاحًا وإيـجــابـيــة» ،وســط تــوقـعــات بأن
ي ـكــون اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة األس ـب ــوع املـقـبــل.
لكن راضــي لم يكشف تفاصيل ما دار في
االجتماع الــذي استمر  45دقيقة تقريبًا،
فــي وقــت لــم تـصــدر فيه إش ــارة مــن رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي إلـ ــى ت ــأج ـي ــل تـخــزيــن
امل ـيــاه فــي بـحـيــرة ال ـس ـ ّـد ،وامل ـق ــرر أن يبدأ
ال ـع ــام املـقـبــل بـعــد تــأجـيــل اسـتـمــر عــامــن
بسبب مشكالت هندسية .وبينما أعلنت
الــواليــات املـتـحــدة قـبــول مصر والـســودان
وإثـيــوبـيــا وســاطـتـهــا ،وهــو الـتــوجــه الــذي
طالبت بــه الـقــاهــرة منذ أســابـيــع ،عرضت
م ــوس ـك ــو أي ـض ــا الـ ــدخـ ــول ف ــي ال ــوس ــاط ــة.
وم ــن امل ـتــوقــع أن تـسـيــر األط ـ ــراف الـثــاثــة
في الوساطة األميركية التي من املفترض
أن تجمع ممثلي الــدول في النصف األول
من الشهر املقبل على أقصى تقدير ،وفق
مـصــادر فــي الخارجية املـصــريــة أك ــدت أن
ّ
اللقاء لن يتأخر كثيرًا «فــي ظــل االهتمام
األميركي باملسألة».
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ب ــدأت أصـ ــوات مصرية
تعلو باملطالبة ّبـضــرورة إرس ــال اتفاقية
املـبــادئ الـتــي وقعها السيسي مــع رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلثـ ـي ــوب ــي الـ ـس ــاب ــق وال ــرئ ـي ــس
الـســودانــي املخلوع إلــى الـبــرملــان مــن أجل
رفضها رسميًا ،ثم بدء إجراءات التقاضي
أديـ ــس أب ــاب ــا ،وخ ــاص ــة أن
ال ــدول ــي ب ـحــق ّ
االتفاقية التي وقعها «الجنرال» لم تدخل
بعد ّ
حيز التنفيذ بسبب عدم إرسالها إلى
ُّ
البرملان ،وهي الخطوة املفترض أن تتبع
دستوريًا ،وخاصة أنه إذا رفضها البرملان
ً
ت ـص ـبــح مـ ـلـ ـغ ــاة .ووفـ ـ ــق ت ـق ــاري ــر لـجـهــات
سيادية ،ال يــزال مدير املـخــابــرات العامة،
ً
ال ـل ــواء ع ـبــاس ك ــام ـ ّـل ،ي ــرى أن ه ـنــاك أم ــا
ً
فــي ال ـت ـفــاوض ،مـفــضــا إرج ــاء املطالبات
بالتحكيم الدولي إلى بداية العام املقبل،
وهي وجهة النظر التي يتبناها السيسي
ض ــا ،وال ـقــائ ـمــة ع ـلــى «ال ـت ـف ــاوض حتى
أي ـ َ
الـ ـن ــف ــس األخـ ـ ـي ـ ــر» ،وال س ـي ـمــا مـ ــع ال ـث ـقــة
امل ـصــريــة ب ـق ــدرة واش ـن ـطــن ع ـلــى الـضـغــط
على اإلثيوبيني لقبول مطالب القاهرة.
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إعالنات

العالم

موراليس يعلن فوزه:

إنا لله وإنا إليه راجعون
الفقيد الغالي املرحوم
الحاج فضل خليل أيوب
(وال ــدت ــه املــرحــومــة الـحــاجــة رؤوف ــة
مهدي)
زوجته :الحاجة هال محمد زبيب
أوالده :فادي ،علي ،وربيع أيوب
ب ـنــاتــه :ري ـمــا زوجـ ــة ال ـح ــاج محمد
الـسـبــع ،زي ـنــا أرم ـلــة امل ــرح ــوم كاظم
بركات ،مها وروال أيوب
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة 25
ت ـشــريــن األول 2019م ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
(خلف املديرية العامة ألمن الدولة)
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ـرًا حـتــى
السادسة (للرجال والنساء).
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :ح ــرك ــة أم ـ ـ ــل ،آل أي ـ ــوب،
مهدي ،زبيب ،السبع ،بركات وعموم
أهالي بلدة خرطوم

دعوات بالجملة إلى دورة ثانية
مع االنتهاء من فرز  %99من األصوات
في االنتخابات البوليفية ،أعلن إيفو
مــورال ـيــس ،رسـمـيــا ،ف ــوزه «الـصــريــح»
ف ــي الـ ـ ـ ــدورة األول ـ ــى ب ــوالي ــة رئــاس ـيــة
ٌ
جديدة .فــوز ال تــزال املعارضة وبعثة
مراقبة االنتخابات من «منظمة الدول
ّ
األميركية» متشككة إزاءه ،إذ تطالبان،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـك ـن ـي ـســة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة،
بالذهاب إلى دورة ثانية لتحديد اسم
الفائز.
وان ـت ـق ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـبــول ـي ـفــي الـبـعـثــة
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة مل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
لتشكيكها فــي شرعية ف ــوزه ،معتبرًا
أن مراقبي «منظمة الــدول األميركية»
ّ
ل ــط ـخ ــوا س ـم ـع ـتــه ،ب ـع ــدم ــا أثـ ـ ـ ــاروا مــا
وصفها بــ«شـكــوك خـطـيــرة» فــي شأن
االن ـت ـخــابــات .ش ـك ـ ٌ
ـوك أوص ــى مــراقـبــو
املـنـظـمــة إزاء هـ ــا بــإجــراء دورة ثانية،
َ
إثــر تـحـ ّـول النتيجة بــن ليلتي األحــد
واالثـ ـن ــن ملـصـلـحــة م ــورالـ ـي ــس ،وهــو
مـ ــا دف ـ ــع ب ــاملـ ـع ــارض ــة إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن
االن ـت ـخ ــاب ــات شــاب ـهــا ت ــزوي ــر وف ـس ــاد.
ُ
وتشاطر الكنيسة الكاثوليكية املنظمة
هذا الرأي ،على اعتبار أن دورة ثانية
ّ
«هــي الـحــل الوحيد السلمي» ،وكذلك
األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أق ـ ــرب مـنــافـســي
موراليس ،كــارلــوس ميسا ،الــذي دعا
مناصريه إلــى مــواصـلــة التظاهر في
الشارع رفضًا للنتيجة.
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي فــي الـعــاصـمــة
البـ ــاز ي ــوم أمـ ــس ،ق ــال م ــورال ـي ــس« :ال
ّ
أريد أن أفكر في أن بعثة منظمة الدول
األميركية تشارك بالفعل في انقالب»،
مجددًا اتهام منافسه كارلوس ميسا
بـمـحــاولــة ســرقــة ان ـت ـصــاره .وأض ــاف:

ال ــرئ ــاس ـي ــة ب ــأع ـم ــال ش ـغ ــب وإض ـ ــراب
ّ
ع ــام دع ــت إل ـيــه امل ـع ــارض ــة ،وتـخــلـلـتــه
م ــواجـ ـه ــات بـ ــن مـ ـن ــاص ــري ال ــرئ ـي ــس
االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي وم ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه .وج ـ ــرت
م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ،أول م ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ــن
مـنــاصــري مــورالـيــس ومـعــارضـيــه في
مدينة سانتا كروز (شرق) ،العاصمة
االقـتـصــاديــة وأب ــرز مدينة فــي الـبــاد.
ومـ ـس ـ ً
ـاء ،وق ـع ــت ح ـ ــوادث ج ــدي ــدة في
الباز بني قوات األمن ومتظاهرين قرب
الـفـنــدق ال ــذي ي ــؤوي أع ـضــاء املحكمة
الـعـلـيــا االنـتـخــابـيــة .وف ــي مــؤشــر إلــى
االس ـت ـي ــاء م ــن عـمـلـيــة ف ــرز األص ـ ــوات،
أعلن نائب رئيس املحكمة االنتخابية
الـبــولـيـفـيــة الـعـلـيــا اسـتـقــالـتــهُ ،مـعـ ِّـبـرًا
ب ــذل ــك ع ــن اع ـت ــراض ــه ع ـلــى ن ـظ ــام فــرز
األصوات.
(األخبار)

رقــدت على رجــاء القيامة املأسوف
عليها املرحومة
سهام عبدالله تابت
شـقـيـقــا ال ـف ـق ـيــدة امل ـه ـن ــدس ري ــاض
عبدالله تابت وأوالده وعائالتهم
سالم عبدالله تابت وعائلته
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
ُي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الـســاعــة الــرابـعــة والـنـصــف مــن بعد
ظ ـهــر يـ ــوم غ ــد ال ـس ـبــت  26تـشــريــن
األول فـ ــي ك ــات ــدرائـ ـي ــة م ـ ــار زخ ـيــا
العجائبي  ،عجلتون.
ُ
تـق ـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
فــي صــالــون كــاتــدرائـيــة مــار زخـيــا ،
عجلتون
وي ــوم ــي األح ـ ــد واإلثـ ـن ــن  27و 28
الجاري في منزل شقيقها املهندس
رياض تابت الكائن في شارع أوتيل
ّ
مونتتي بيلو ،عجلتون.

ّرحب موراليس بفكرة أن تقوم بعثة مراقبة االنتخابات بعملية تدقيق في الفرز النهائي (أ ف ب)
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انتقد الرئيس
البوليفي البعثة
ّ
اإلقليمية لمراقبة
االنتخابات ّ لتشكيكها
في شرعية فوزه

7

7

3

6

9

3
8

1

7

1

2

3

8

7

9

7

10

6

6

3

4

2

أفقيا

«ه ـنــاك ان ـقــاب فــي الــداخــل وال ـخــارج.
ي ـن ـب ـغــي لـلـمـنـظـمــة أن ت ـق ـ ّـي ــم عـمـلـهــا،
وكــذلــك البعثة الـتــي أرسـلـتـهــا» .لكنه
ّ
رح ـ ـ ــب ،ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ب ـف ـك ــرة أن ت ـقــوم
امل ـن ـظ ـمــة ب ـع ـم ـل ـيــة ت ــدق ـي ــق ف ــي ال ـف ــرز
ال ـن ـه ــائ ــي ،رافـ ـض ــا ،ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه،
اشـتــراطـهــا أن تـكــون نتائجها ملزمة
قانونًا.
وبعد فــرز  %98.54من األص ــوات ،إثر
االنتخابات التي جرت األحد املاضي،
ن ــال م ــورال ـي ــس  ،%46.85ف ــي مـقــابــل
 %36.68ألقرب منافس له هو كارلوس
َّ
وتقدم الرئيس اليساري بفارق
ميسا.
عـ ـش ــر ن ـ ـقـ ــاط ح ــاسـ ـم ــة ع ـ ــن م ـنــاف ـســه
الرئيسي ،ما يعني فــوزًا صريحًا من
دون االضطرار إلى إجراء دورة ثانية.
وق ــال« :فــزنــا مــن الـ ــدورة األولـ ــى ،هــذه
أنباء ســارة»ّ .لكنه أكد في وقت الحق
ّ
املحدد بعشر
أنه «إذا لم نحقق الفارق
نقاط (عن املرشح التالي) ،فسنحترم
النتيجة» ،مضيفًا إنــه «إذا كــان يجب
ال ــذه ــاب إلـ ــى دورة ث ــان ـي ــة ،فسنفعل
ذلك».
ّ
وتسبب فــوز موراليس باالنتخابات

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

بوليفيا

 -1ممثل أميركي مشهور –  -2أحد رؤســاء الواليات املتحدة األميركية – خرج مع
ّ
ليودعه ويبلغه منزله –  -3بحر – طائرات إنتحارية يابانية خالل الحرب
الشخص
ْ
العاملية الثانية –  -4أهم مدن الكوت دازور في فرنسا – عصر – يجري في العروق
–  -5إحــدى القارات – أسر النساء في الحروب – ّ -6
مقر داالي الما رئيس التيبت
الديني – وشــى – إلــه وخــالــق –  -7للتعريف – إســم مــوصــول – غير ناعم الطحن
من الحبوب –  -8أبعد العمل ومنعه – مدينة في مصر بمحافظة كفر الشيخ – -9
البهلوان في السيرك – إحسان –  -10جنس ّ
حيات خبيث جـدًا – مدينة إسبانية
واملركز الصناعي األول في البالد

عموديًا
ُ
 -1األعـمــال اليدوية باألجنبية –  -2عاصمة أوروبـيــة – من الحبوب تستعمل في
الـقـهــوة –  -3مــن الـطـيــور – بـشــر – ت ــاه فــي الـطــريــق –  -4ص ـ ّـب ال ــدم وأراقـ ــه – إســم
لصاروخ حربي روسي الصنع – عكسها أغلظ أوتــار العود –  -5مدينة بريطانية
– شريان أساسي في القلب – ّ -6
كل
يكمالن
العمل حتى نهايته – ينثر املــاء في ّ
ّ
إتـجــاه –  -7عملة آسـيــويــة – صفة رجــل ق ــوي أو صــوت شــديــد كــالــرعــد –  -8يظن
بالشخص – جرذ باألجنبية –  -9قائد وسياسي صومالي ورئيس جمهورية راحل
ّ
مفكر وأكاديمي وكاتب سياسي وأديب فلسطيني يشغل حاليًا
– من الحبوب – -10
منصب مدير عام املركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية

شروط اللعبة

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

1

أفقيا
ّ
ميل –  -3غيل – ليما –  -4اي – بو – مندو –  -5فند – نهرو
–
ناكسوس
-2
–
طابا
–
سقراط
-1
ّ
–  -6فم – ناساو –  -7رز – جريح – بغ –  -8قلوب – بدو –  -9نفج – عبس –  -10فيصل الثاني
عموديًا

3

6

1

5

4

8

9

7

2

2

5

9

3

7

1

4

8

6

7

4

8

6

2

9

1

5

3

8

7

4

2

9

5

6

3

1

6

9

3

7

1

4

5

2

8

1

2

5

8

6

3

7

9

4

9

8

7

4

3

6

2

1

5

4

3

2

1

5

7

8

6

9

5

1

6

9

8

2

3

4

7

مشاهير 3290

حلول الشبكة السابقة

 -1سنغافورة –  -2قايني – ني –  -3ركل – دف – قفص –  -4اس – مجلجل –  -5طولون – رو
–  -6سي – هنيبعل –  -7ممراح – بث –  -8امانوس – أسب –  -9بي – أبد –  -10األوروغواي

حل الشبكة 3289

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العربي ( .)1855-1817قضى سنوات عدة
تاجر بيروتي ورائــد املسرح ّ
فــي إيـطــالـيــا حـيــث إكـتـشــف ال ـفــن املـســرحــي الـجــديــد وشـغــف ب ــه .جابه
إعتراضات كثيرة
 = 3+2+4+5+6أضواء ■  = 1+7+10وجع ■  = 11+9+8حفر الخاتم

حل الشبكة الماضية :دوروثي باركر

بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقل إلى رحمته تعالى املرحوم:
الحاج حبيب علي جابر
(أبو جمال)
زوج ـ ـتـ ــه :الـ ـح ــاج ــة الـ ـسـ ـي ــدة ج ـمــال
صبحي بدر الدين.
أوالده :األستاذ جمال ،سمر(زوجة
األسـتــاذ حسان جــابــر) ،أمــل (زوجــة
الدكتور زكي جمعة).
أش ـ ـقـ ــاؤه امل ــرح ــوم ــون :الـ ـح ــاج أب ــو
ممدوح ،الحاج أبو علي ،الحاج أبو
تحسني ،الـحــاج أبــو كـمــال والـحــاج
أبو جهاد والحاجة أم حبيب.
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة في
منزله الكائن فــي النبطية ( -منزل
السيد صبحي بدر الدين).
وفي بيروت غدًا السبت الواقع فيه
 26ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي م ــرك ــز الـجـمـعـيــة
ال ـخ ـي ــري ــة ل ـل ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
ال ـع ـل ـم ــي -ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء -ق ــرب
م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن ال ـســاعــة
الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة
ً
مساء.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلسفون :آل جابر ،آل بدر الدين وآل
صادق.

23

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجـ ـ ــراء اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض لـ ـش ــراء قطع
غيار لزوم خاليا تشغيل الحراقات على
م ـج ـمــوعــات ال ـ ـ  BBCف ــي مـعـمــل الـجـيــة
الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2019/11/15
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2019/10/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1733
تصحيح اعالن
للتفضل بتصحيح الخطأ املادي الوارد
ف ــي إعـ ــان الـبـيــع بــاملـعــامـلــة التنفيذية
ال ـ ــرق ـ ــم  2015/579والـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــر فــي
جريدتكم بتاريخ  2019/10/11لناحية
الـســاعــة امل ـح ــددة لجلسة الـبـيــع بــاملــزاد
العلني لجلسة  2019/11/15والصحيح
هو الساعة الحادية عشر من قبل الظهر
ً
بدال من الساعة العاشرة صباحًا.
للتفضل باالطالع وبإجراء املقتضى
عن رئيس القلم
زياد داغر
مأمور التنفيذ
سيمون فارس
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة غ ـي ــر
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/10/1ت ـق ــرر
بـتــاريــخ  2019/10/15حــل شــركــة ديــت
كونسلتينغ (اوف شور) ش.م.ل .رئيس
مـجـلــس ادارتـ ـه ــا مــديــرهــا حـســن خليل
هـ ــاشـ ــم وش ـ ـطـ ــب قـ ـي ــده ــا م ـ ــن ال ـس ـج ــل
التجاري حيث هي مسجلة تحت الرقم
 1808449ورق ـ ــم تـسـجـيـلـهــا ف ــي وزارة
املالية .3146348
فعلى كــل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة أيــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي حـمـيــه ملـ ــورث مــوكـلــه
مصطفى قاسم طالب شداد سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  1506طاريا
وطلب بصفته احــد الــورثــة ملــورثــه علي
ح ـمــزة حـمـيــه س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بالعقار  846طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ط ـن ــوس ي ــوس ــف ال ـف ـخ ــري مل ــورث
موكله محمود محمد زعيتر واملعروف
أيـ ـض ــا م ـح ـم ــود م ـح ـمــد ح ـس ــن زع ـي ـتــر
سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتــه
بالعقارين  3 ،1033الكنيسة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ادريـ ـ ــس خ ــال ــد ع ـجــم ملــوك ـلــه علي
حسني الطفيلي سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  505دورس.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم

أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب زين العابدين حسن طليس ملورثه
ح ـس ــن ع ـل ــي ح ـس ــن ع ـل ــي ط ـل ـيــس سـنــد
تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع بــال ـع ـقــار  167عني
البنية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ـبــت نــاي ـفــه ح ـســن ع ـلــي املـسـلـمــانــي
ل ـن ـف ـس ـه ــا س ـ ـنـ ــد تـ ـمـ ـلـ ـي ــك بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
بحصتها بالعقار  2090الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلـبــت مـ ــروى اح ـمــد ال ـج ـمــال ملوكليها
فـ ــادي م ـه ــدي قــان ـصــوه وكــات ـيــا مـهــدي
ق ــان ـص ــوه سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
بحصتيهما بــال ـع ـقــارات ،4643 ،4648
 3559بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ـب ــت م ـ ـهـ ــاة ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ط ـ ــه بـصـفـتـهــا
امل ـش ـتــريــة سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
بحصة البائع محمد عبد الفضيل طه
 2997 ،2992 ،94الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/2493
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـيـ ــروت رق ــم
2017/2147
(الرئيس يوسف الحكيم)
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان والـخـلـيــج
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد غطاس
املنفذ عليه :محمد ربيع عــاشــور مبلغ
بالطرق االستثنائية
السند التنفيذي :سندات دين املبلغ هو
/3282200/د.أ .عدا اللواحق
تاريخ قرار الحجز - 2017/9/28 :تاريخ
تسجيله2017/10/4 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
 4350القسم  A 6الشياح:
م ــدخ ــل وص ــال ــون وط ـع ــام واربـ ـ ــع غــرف
ومطبخ وغــرفــة خــادمــة وارب ــع حمامات
وممر وشــرفــات ولــه  3مواقف رقــم - 6A
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار -
يشترك بملكية القسمني  1و A 3وكل ما
ورد عليهما  -زيــادة تأمني زيد التأمني
أعاله مبلغ  $/500000/بحيث اصبحت
قيمة التأمني اعــاه /3.100.000/ث ــاث ــة
ماليني ومــائــة الــف دوالر اميركي بــذات
شــروط ومندرجات التأمني االساسي -
زيد التأمني  $/900000/اصبحت قيمة
التأمني  - $/400000/حق وفائدة حسب
شروط العقد  -يمتنع املدين عن ترتيب
اي حق عيني الدائن بنك لبنان والخليج
ش.م.ل  -املـ ــديـ ــن م ـح ـم ــد ربـ ـي ــع عـفـيــف
ع ــاش ــور ال ـع ـق ــارات امل ــؤم ـن ــة املـصـيـطـبــة
/3304قسم  13بلوك .A
مساحته/201 :م 2تقريبًا
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/442200/ :د.أ - .الـ ـط ــرح
./265320/
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الواقع في  2019/11/15الساعة العاشرة
صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة إي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة

أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايــام من قــرار االحــالــة ايــداع باقي الثمن
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــزي ــادة
ب ــال ـع ـش ــر ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ـم ــا عـلـيــه
وخ ــال عشرين يــومــا تلي االحــالــة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاطمة عبد الرحيم صفا ملورثها
عبد الرحيم علي صفا شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  110زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب اب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه ف ـحــص ملــوكـلــه
فضل علي وهبي الــذي هو نفسه فضل
ع ـلــي وه ـب ــي ع ـلــي وه ـب ــي اس ـت ـن ــادًا الــى
اف ـ ــادة مـخـتــار ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  681حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـبــت ل ـي ـنــا صـ ـب ــري ص ـع ــب ملــوكـلـتـهــا
س ـم ـيــه ص ـب ــري ص ـعــب سـ ـن ــدات تمليك
بدل ضائع للعقارات - 3730 - 366 - 365
 3732 - 3731انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـلــب زه ـي ــر اب ــراه ـي ــم ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ض ــائ ــع لـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم 1488
كفرحتى.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـبــت فــاط ـمــه اب ــراه ـي ــم ع ـب ــاس وال ـتــي
ورد اسمها على عقد البيع والصحيفة
ال ـع ـق ــاري ــة فــاط ـمــة ع ـبــد ال ـك ــري ــم زواوي
ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2792
ديرالزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب يحي محمد باقر كوثراني بوكالته
ع ــن ع ـبــد امل ـن ـعــم س ــام ــي شـعـيــب ملــورثــه
سامي عبد املنعم شعيب وبوكالته عن
جمال جواد حب الله ملورثته ناديا عبد
املنعم شعيب شهادتي قيد بدل ضائع
للعقار  1562الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت آمال حسن مرعي شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  532صير الغربية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــود ح ـس ــن ح ــال

بــوكــال ـتــه ع ــن مــات ـي ـلــدا مـصـطـفــى حــرب
بصفتها مشترية من خليل علي ظاهر
وعـبــد الـحـســن محمد ســامــه شهادتي
قيد بدل ضائع للعقار  3691كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلبت خديجه كامل حميد شهادة قيد
بــدل ضــائــع لحصتها فــي الـعـقــار 1245
الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب ف ــؤاد ابــراه ـيــم غـشــام ش ـهــادة قيد
ب ــدل ضــائــع لـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار 3522
حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/59
طالب التنفيذ :مروان ووليد أبو نصار
املنفذ عليه :حسان محمد راجح
امل ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ــوع :س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات دي ـ ـ ـ ـ ــن ب ـق ـي ـم ــة
/91.937.055/د.أ .عدا اللواحق
تاريخ تبلغ االنذار2015/7/14 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2017/1/11
تاريخ تسجيله2017/5/3 :
العقار املطروح للبيع :حصة املنفذ عليه
من العقار رقم  /608/الناعمة والبالغة
 /1645/س ـهــم ،ع ـبــارة عــن قـطـعــة ارض
عليها ب ـنــاء مــؤلــف مــن طــابـقــن ارضــي
ع ـب ــارة ع ــن ث ــاث ش ـق ــق ،ش ـقــة جـنــوبـيــة
عبارة عن غرفتني ومطبخ وممر وموزع
وحـمــام وشــرفــة ،وشـقــة شمالية غربية
م ــؤل ـف ــة م ــن غ ــرف ـت ــن وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام،
وشقة شمالية شرقية مؤلفة من غرفتني
ومـطـبــخ وح ـمــام ،وحــالــة الـسـقــف وســط
بحاجة الى صيانة.
طابق اول :له مدخل جانبي ودرج عدد
 /2/وهو عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
مــن ثــاث غــرف نــوم وصــالــون وجلوس
ومطبخ وحـمــام عــدد  2وممر وشرفات
والعقار يقع في حي سكني وشعبي.
مساحته/925 :م2
ً
حـ ـ ــدوده :شـ ـم ــاال :أمـ ــاك عــامــة – شــرقــا:
العقار رقــم  - /606/جنوبًا :العقار رقم
 - /607/غــربــا :الـعـقــارات رقــم – 1648/
./1558
قيمة التخمني/266.627/ :د.أ.
بدل الطرح/159.976/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء
الواقع في  2019/11/6الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر امــام رئيس دائرة
تنفيذ الدامور.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ الــدامــور او مصرف
مقبول قيمة الطرح املقدر وعليه اتخاذ
محل اقامة مختارًا له ضمن نطاق هذه
الــدائــرة اذا لم يكن له مقام فيها وعليه
خــال ثالثة ايــام التي تلي االحــالــة دفع
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار
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ساحات اإلحتجاج

قهوة وذرة وفرفشة ...وخيم للحزبيين

ّ
صيدا التقت بنفسها ...عند دوار إيليا

آمال خليل
ّ
ال تخذل صيدا من يعتبرها أنها عاصمة
الجنوب ،حتى في زمن «الثورة» .اآلالف
من بلدات أقضية صيدا وشرقها وجزين
والــزهــرانــي تـحـ ّـدوا خــال األي ــام املاضية
ق ـطــع ال ـط ــري ــق بـيـنـهــم وب ـي ـن ـهــا .ع ــان ــدوا
اإلط ــارات املشتعلة والــردمـيــات وبحثوا
عــن ط ــرق فــرعـيــة بــن األزق ــة والـبـســاتــن،
ليصلوا إلــى تقاطع «إيليا» .هناك ،منذ
ال ـل ـي ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ل ــان ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة،
ن ــزل شـ ّـبــان ص ـيــداويــون حــزبـيــون وغير
حــزب ـيــن إلـ ــى ال ـت ـقــاطــع وق ـط ـع ــوا حــركــة
ال ـس ـي ــر ب ــأج ـس ــاده ــم .ف ــي ص ـب ــاح ال ـي ــوم
التالي ،آزرهم املئات من املناطق املجاورة
لـيـصـنـعــوا مـشـهـدًا سلميًا ات ـخــذ منحى
كرنفاليًا ومــدنـيــا ووطـنـيــا ويـســاريــا في

آن واحد ،حول ساحة الثورة إلى مساحة
ٍ
ع ــام ــة ت ـف ـع ــل فـ ـع ــل تـ ــواصـ ــل اج ـت ـم ــاع ــي
واقتصادي وسياسي.
تظهر عاصمة الجنوب في كل زاوية من
زواي ــا اعـتـصــام تقاطع «إيـلـيــا» املفتوح.
ّ
فوق أحد الجدران ،ارتفعت الفتات خطت
عليها مطالب معيشية بصيغة شيوعية،
وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ص ـ ـ ــورة الـ ـن ــائ ــب ال ــراح ــل
ّ
مـصـطـفــى س ـع ــد ،ت ــدل ــت يــاف ـطــة ضخمة
ك ـتــب عـلـيـهــا «ال ــوط ــن امل ـع ـلــم وال ـق ــائ ــد».
تحت شجر األرصـفــة ،حجز معتصمون
إســام ـيــون مـســاحــة ون ـص ـبــوا خيمتهم
التي ال يفارقونها .يرفعون فيها األذان
ويـقـيـمــون ال ـص ــاة .مــن حــولـهــم ،تصدح
م ـك ـب ــرات الـ ـص ــوت ب ــاألغ ــان ــي الـصــاخـبــة
واألناشيد الوطنية.
ال يعترضون وال يتأثرون .كل مجموعة

مــن املعتصمني تحلقت فــي زاويـ ــة ،لكن
رس ـمــت بينها وب ــن زمـيــاتـهــا خطوطًا
س ــرع ــان م ــا ت ـن ـق ـطــع ع ـن ــد بـ ــدء الـتـجـمــع
اليومي الحاشد مع ساعات املساء حتى
ّ
ويتحول التجمع
ما بعد منتصف الليل،
من بعدها إلى سهرة احتفالية.
قـلــة ع ــدد املـعـتـصـمــن ف ــي ال ـن ـهــار ،تـتــرك
املـ ـس ــاح ــة لـ ـلـ ـفـ ـق ــراء واملـ ـهـ ـمـ ـش ــن ال ــذي ــن
ألجلهم ثارت ثائرة اللبنانيني بمختلف
طـ ـبـ ـق ــاتـ ـه ــم وانـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاءاتـ ـ ـه ـ ــم .صـ ـب ــاح ــا،
يغلب ع ــدد الـبــاعــة املـتـجــولــن عـلــى عــدد
امل ـشــاركــن .بــدلــو ال ـق ـهــوة ،ي ـجــول شـبــان
وع ـجــزة ليبيعوا فـنـجــان الـقـهــوة بـ ـ «قــد
ما بــدك» .منهم من لم يكن يبيع القهوة
ً
قبل أسبوع .كان عاطال من العمل .اختار
هــذه املهنة السريعة والبسيطة الـتــي ال
تحتاج لرأسمال ،ليسترزق من مشاركني
ف ـق ــراء م ـث ـلــه ،رب ـم ــا ال يـسـتـطـيـعــون دفــع
ث ـم ــن أك ـث ــر م ــن ف ـن ـج ــان .ل ـك ــن م ـشــاركــن
آخرين يستطيعون« .إكسبرس الزعيم»
و«ص ــاج ال ـث ــورة» للمناقيش وشــاورمــا
وسـ ـن ــدويـ ـش ــات وف ـ ـ ــول وذرة م ـس ـلــوقــة
وعــران ـيــس مـشــويــة وف ــوش ــار وعـصــائــر.
ت ـش ـك ـي ـلــة م ـن ـ ّـوع ــة مل ــن ي ـم ـضــي ســاعــاتــه
ً
ّ
هنا .شكل التقاطع بديال عن الكورنيش
ال ـبـحــري وال ـحــدائــق الـقـلـيـلــة فــي املــديـنــة
الـتــي تفتقد روي ـدًا روي ـدًا إلــى املساحات
ال ـعــامــة املـشـتــركــة ال ـتــي ال ثـمــن لـلــدخــول
إليها .بعد مـصــادرة «منتزه الكنايات»
على نهر ّ
األول ــي وتجديد كرمس العيد
ف ــي ص ـي ــدا ال ـق ــدي ـم ــة وت ـح ــدي ــد مــواع ـيــد
ل ـل ــدخ ــول إلـ ــى ال ـحــدي ـق ـتــن الــوح ـيــدتــن،
ش ـع ــر فـ ـق ــراء امل ــدي ـن ــة ب ــال ـت ـش ــرد .أول ـئ ــك
الذين ال يستطيعون الدخول إلى «املول»
والـتـجـمـعــات الترفيهية الـحــديـثــة .أقفل
ّ
املجمع الـتـجــاري وباقي
تقاطع «إيـلـيــا»
املساحات مدفوعة الثمن ،وأحيا مفهوم
ّ
الحيز الـعــام .كما عـ ّـوض لبعض الباعة
وأصـ ـح ــاب ال ـب ـس ـطــات خ ـســارت ـهــم لـقــوت

يــوم ـهــم جـ ــراء األح ـ ــداث ال ــراه ـن ــة« .كـنــت
أجني يوميًا خمسة آالف ليرة ،هنا أجني
 50أل ـف ــا» .وك ــان الف ـتــا مــن ق ـ ّـدم الضيافة
للمعتصمني .شبان وشابات يحضرون
س ـ ـنـ ــدوي ـ ـشـ ــات الـ ـ ـف ـ ــاف ـ ــل ويـ ـق ــدم ــونـ ـه ــا
للمشاركني .بعض أصحاب املحال قدموا
منتجاتهم كضيافة :حلويات وبــزورات
ومياه وعصائر وطعام.
ي ـظ ـهــر تـ ـن ـ ّـوع امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي «إي ـل ـيــا»
كـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ـ ّـوع ال ـ ـص ـ ـي ـ ــداوي ـ ــن وج ـ ـيـ ــران ـ ـهـ ــم.
ال ـع ـقــائــديــون وال ـح ــزب ـي ــون أش ـ ـ ــاروا إلــى
وجــودهــم بــالــافـتــات وأنــاشـيــد مارسيل
خليفة وزياد الرحباني وتوجيه الحراك
نـ ـح ــو إطـ ـ ـ ــار م ـط ـل ـب ــي م ـ ـحـ ــدد ذي وع ــي
سـيــاســي وتـنـظـيــم ال ـت ـحـ ّـرك ضـمــن لجان
للنظافة واملـنـبــر وال ـش ـعــارات واألغــانــي
وقطع الطرقات .أصر أمني عام «التنظيم

الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد
على عــدم التدخل تنظيميًا أو سياسيًا
في عمل اللجنة املنظمة للحراكّ .
عبر عن
سعادته بأن «الشعب سبق األحزاب إلى
الثورة» .لكن الصيداويني بدورهم سعداء
ّ
بأن ممثلهم ،نجل الشهيد معروف سعد،
النائب الوحيد الذي شارك في التظاهرات
والقــى ترحيبًا الفتًا فــي مقابل اإلصــرار
على شمول الوزراء والنواب كافة بـ «كلن
يعني كلن» .الناشطون املدنيون وأبناء
ال ـعــائــات ال ـص ـيــداويــة (مـنـهــا قــريــب من
ت ـيــار املـسـتـقـبــل) عـ ّـبــر ع ــن ُث ــورت ــه بنمط
ّ
فني وثقافي .منصات ّ
عدة نظمت أنشطة
تـشــابــه أنـشـطــة املـهــرجــانــات وكــرنـفــاالت
العيد :رسم على وجوه األطفال وتطيير
البالونات وتوعية على النظافة وجمع
النفايات وفرزها....

