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لبنان

لبنان

ّ
صندوق النقد يؤنب سالمة:
خسائركم  100مليار دوالر
على الغالف

ابراهيم األمين

ّ
التزم قانون التعيينات
حسان ديابِ :

ّ
اتسمت جلسة املفاوضات التي عقدت
أم ـ ــس بـ ــن م ـم ـث ـلــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الــدولــي والــوفــد اللبناني بانتقادات
واس ـع ــة ّ
وج ـه ـهــا مـمـثـلــو ال ـص ـنــدوق
لحاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة
ع ــن ح ـج ــم ال ـخ ـس ــائ ــر امل ـت ــراك ـم ــة فــي
بنية النظام املالي وكيفية توزيعها.
ف ـق ــد أوضـ ـ ــح م ـم ـث ـلــو الـ ـصـ ـن ــدوق أن
ح ـجــم ال ـخ ـســائــر امل ـت ــراك ـم ــة بحسب
تقديراتهم يبلغ  150ألف مليار ليرة
(نحو  100مليار دوالر ،وفقًا لسعر
الـ ـص ــرف ال ــرسـ ـم ــي) ،أي أنـ ــه يـ ــوازي
حجم الخسائر الـتــي حـ ّـددتـهــا خطة
ال ـح ـكــومــة (ن ـح ــو  83م ـل ـيــار دوالر)،
باستثناء قيمة الــذهــب ال ــذي يملكه
مصرف لبنان ،وأن توزيع الخسائر
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون مـ ــن خـ ـ ــال ح ـمــايــة
صغار املودعني من التضخم ،ومنح
كـبــار املــودعــن أسـهـمــا فــي املـصــارف
الجديدة الناشئة.

ّ
تجنب ّ
تحمل
يريد أصحاب المصارف
ّ
عن الخسائر التي
مسؤولية
أي
ّ
التسبب بها
شاركوا في
ســامــة لــم يعجب بـهــذه الـتـقــديــرات،
فـ ـ ّ
ـرد ب ــأن ه ــذا الـحـجــم م ــن الـخـســائــر
ي ـ ـع ـ ـنـ ــي تـ ـحـ ـمـ ـي ــل م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـن ــات ـج ــة مــن
إع ـ ـ ــان ال ـ ــدول ـ ــة ت ــوق ـف ـه ــا عـ ــن سـ ــداد
الــديــون ،بينما يجب تحميل الدولة
ج ــزءًا مــن ه ــذه الـخـســائــر وإجـبــارهــا
عـلــى تعويضها عــن طــريــق األص ــول
ال ـت ــي ت ـم ـل ـك ـهــا .ك ــذل ــك أشـ ـ ــار إلـ ــى أن
إطفاء هــذه الخسائر سيشكل ضررًا
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ــودعـ ـ ـ ــن ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أنـ ــه
ستكون هـنــاك عملية هـيــركــات على
ودائـ ـعـ ـه ــم .لـ ــذا اقـ ـت ــرح س ــام ــة عـلــى
مـمـثـلــي ال ـص ـن ــدوق أن ي ـتــم تقسيط
طويلة.
الخسائر على فترات
ّ
ّ
ما لم يقله سالمة ،أنه يتبنى الخطة
البديلة التي كشفت عنها املصارف
أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــل ب ــدا ك ــأن ــه أح ــد مـعـ ّـديـهــا،
ألن جمعية امل ـصــارف قـ ّـدمــت الـطــرح
ن ـف ـس ــه ،أي ت ـع ــوي ــض ال ـخ ـس ــائ ــر مــن
خــال وضــع اليد على أصــول الدولة
وتـقـسـيــط ال ـخ ـســائــر م ــن خ ــال طبع
املزيد من الكتلة النقدية بالليرة.
عندها أجاب ممثلو الصندوق ،بأنه

(هيثم الموسوي)

ل ـيــس ه ـنــاك دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم يعمل
ف ـي ـهــا املـ ـص ــرف املـ ــركـ ــزي بــال ـطــري ـقــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،أي
أن ــه اق ـت ــرض م ــن املـ ـص ــارف وأق ــرض
ال ـ ــدول ـ ــة ب ـن ـس ــب م ــرت ـف ـع ــة ّأدت إل ــى
زي ــادة مـسـتــوى املـخــاطــر عـلــى أم ــوال

املودعني .كذلك أوضحوا أن تقسيط
الـخـســائــر بــالـطــريـقــة ال ـتــي يطرحها
سالمة سيؤدي إلى طباعة الكثير من
األموال بالليرة ،ما يؤدي إلى تضخم
واس ــع وإل ــى مــزيــد م ــن ال ـتــدهــور في
س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة الـ ــذي ق ــد يصل

ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة إل ــى  10آالف لـيــرة
مقابل ال ــدوالر ،وربـمــا يصل إلــى 20
ألف ليرة ،لذا من األفضل أن ينخرط
كـ ـب ــار امل ـ ــودع ـ ــن فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة شـطــب
الـخـســائــر مــن خ ــال منحهم أسهمًا
مـقــابــل الـخـســائــر الــاحـقــة برساميل

امل ـصــارف ،و ّحـمــايــة صـغــار املــودعــن
مـ ــن ال ـت ـض ــخ ــم ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـن ـش ــأ عــن
طباعة النقود.
ّ
رد سالمة بــأن األسهم التي ستمنح
لكبار املــودعــن مقابل عملية شطب
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــائـ ــر ال ت ـ ـ ـسـ ـ ــاوي شـ ـيـ ـئ ــا فــي

مصارف تحمل كل هذه الخسائر في
ميزانياتها.
أجــاب ممثلو الصندوق بأن مصرف
لـبـنــان ف ــرض عـلــى امل ـصــارف رسملة
نفسها ،وبــالـتــالــي فــإن األسـهــم التي
سـتـمـنــح لـلـمـســاهـمــن مـقــابــل شطب
ال ـخ ـســائــر ف ــي امل ـي ــزان ـي ــات ،ستمنح
لهم فــي املـصــارف الـجــديــدة الناشئة
مـ ــن ع ـم ـل ـيــة إعـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـق ـط ــاع
امل ـص ــرف ــي ،وب ــال ـت ــال ــي س ـت ـكــون ذات
قيمة ،وخصوصًا إذا نفذت املصارف
زيادة رساميلها.
ه ــذا ال ـس ـجــال «ال ـتــأن ـي ـبــي» ب ــن وفــد
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد وس ـ ــام ـ ــة ،يـعـكــس
تـ ّ
ـوج ـه ــا داخ ـ ــل ج ـل ـســات ال ـت ـف ــاوض،
وخارجها ،يتصل تحديدًا بتقديرات
خ ـس ــائ ــر ال ـق ـط ــاع امل ــال ــي ال ـل ـب ـنــانــي.
فـ«خطة التعافي» الحكومية حددت
ت ـقــديــرات ،يـعــارضـهــا كــل مــن سالمة
وأصـ ـح ــاب املـ ـص ــارف ال ــذي ــن ق ـ ّـدم ــوا
بدورهم خطة ملواجهة خطة مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وي ـ ـج ـ ــري الـ ـعـ ـم ــل خ ـ ــارج
ج ـل ـس ــات الـ ـتـ ـف ــاوض ع ـل ــى «تــوح ـيــد
األرق ـ ـ ــام» ب ــن ال ـح ـكــومــة وامل ـص ــارف.
وفي جلسة اللجنة الفرعية النيابية،
التي ُعـ ِقــدت أول مــن امــس ،قــال وزيــر
املال غازي وزني إن الحكومة أخطأت
ب ـع ــدم إش ـ ـ ــراك امل ـ ـصـ ــارف ف ــي ن ـقــاش
ُ
الـ ـخـ ـط ــة ،وإن اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ســت ـع ـقــد
األس ـب ــوع املـقـبــل سـعـيــا إل ــى توحيد
األرق ـ ـ ــام .وي ـ ــؤدي رئ ـيــس لـجـنــة امل ــال
واملــوازنــة النيابية ،إبــراهـيــم كنعان،
دورًا في «تقريب وجهات النظر» بني
املـصــارف مــن جـهــة ،ووزارة امل ــال من
جهة أخرى.
وتنطلق امل ـصــارف فــي مفاوضاتها
م ــع ال ـح ـكــومــة م ــن ضـ ـ ــرورة تحميل
الـ ـ ــدولـ ـ ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ك ـ ــل ال ـخ ـس ــائ ــر
ُ
الناتجة من السياسات التي اعت ِمدت
على مدى  3عقود .وتقترح املصارف،
مدعومة بعدد من القوى السياسية،
كـتـيــار املستقبل وال ـق ــوات اللبنانية
والتيار الوطني الحر ،أن يتم إنشاء
صندوق توضع فيه ممتلكات عامة،
كـعـقــارات الــدولــة وشــركـتــي الخلوي
وم ــؤس ـس ــات تــاب ـعــة مل ـص ــرف لـبـنــان
ك ـط ـي ــران ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط وكــازي ـنــو
ُ
لبنان وغيرها ،لتستخدم إيراداتها
فــي إط ـفــاء الـخـســائــر .ب ـكــام أوض ّــح،
يـ ــريـ ــد أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ت ـج ــنــب
تـحـ ّـمــل ّ
أي مـســؤولـيــة ع ــن الـخـســائــر
ّ
التي شاركوا في التسبب بها ،والتي

ً
أقر مجلس النواب قانونًا ّ
أما وقد ّ
يحدد ّآلية لتعيينات الفئة األولى
في اإلدارة العامة ،فإن حكومة الرئيس حسان دياب ،واستنادًا الى
خطابه الشهير يوم ّأجلت تعيينات مصرف لبنان ،باتت ملزمة
بوقف كل االتصاالت واالجتماعات والترشيحات القائمة من قبل
الجهات السياسية بشأن املواقع الشاغرة .وعلى الحكومة انتظار
صدور القانون في الجريدة الرسمية ،والعمل بموجبه .صحيح أن
ً
سهال ،إذ يتوقع أن ّ
يرده رئيس الجمهورية
مسار القانون لن يكون
العماد ميشال عون ،ثم يطعن به التيار الوطني الحر أمام املجلس
الدستوري ،إال أن ذلك ال يلغي أن كل محاولة للتحايل بحجة عدم

احتيال الحكومة على القانون في التعيينات
يعني سقوطها في االمتحان األخالقي األبرز
نفاذ القانون ،إنما تشكل جريمة يجب التشهير بمرتكبيها مهما
عال شأنهم ،وبمعزل عن مناصبهم ومواقعهم وتأثيرهم العام.
اليوم ،تقف البالد أمام فرصة قد يتم إهدارها من قبل نظام
املحاصصة .وهي فرصة تفسح في املجال أمام جميع اللبنانيني
ّ
للتقدم لتولي مناصب رئيسية في الدولة ،من دون الخضوع املسبق
ملرجعيات طائفية وسياسية وحزبية .وأن يكون انتظامهم في
ّ
لتولي املنصب مرتبطًا ّ
بآلية تتيح فحصهم ،والتثبت من
السباق
قدراتهم وتجاربهم وكفاءاتهم ،ال ّ
التثبت من والئهم لهذا املرجع أو
ذاك .وبالتالي ،ربما يعاد االعتبار الى فكرة القانون والحق العام الذي
يفترض أن يكون أساس عمل هؤالء املوظفني.
إن التزام الحكومة بالقانون الجديد يفتح الباب أمام تسوية تاريخية
لوضع اإلدارة العامة ،حيث تعاني املؤسسات العامة من إرث ثقيل،

جنوا منها أربــاحــا طائلة على مدى
عقود .كذلك تسعى جمعية أصحاب
املصارف إلى إسقاط االقتراح الوارد
فــي الخطة الحكومية ،والــرامــي إلى
اس ـت ـخــدام كــامــل رســام ـيــل امل ـصــارف
فــي عملية إطـفــاء الخسائر ،ألن ذلك
س ـيــؤدي عمليًا إل ــى شـطــب ملكيات
امل ـصــارف الـحــالـيــة ،وإج ـبــار املالكني
الحاليني على ضخ رساميل جديدة
للحفاظ عـلــى ملكياتهم ،مــع إمـكــان
دخـ ـ ـ ــول م ــالـ ـك ــن جـ ـ ــدد عـ ـل ــى الـ ـخ ــط.
ويسعى أصحاب املصارف إلــى عقد
اتـ ـف ــاق ج ــان ـب ــي م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ،قـبــل
نـ ـض ــوج امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع صـ ـن ــدوق
الـنـقــد ،لـتـفــادي فــرض األخـيــر إدخــال
ك ــام ــل الــرســام ـيــل ف ــي عـمـلـيــة إط ـفــاء
الخسائر .فموازين الـقــوى الداخلية
ت ـس ـم ــح ل ـل ـم ـص ــارف بـ ـف ــرض وج ـهــة
ن ـظــرهــا ،وه ــو م ــا ل ــن ي ـك ــون مـتــاحــا،
ربما ،في حال خضوع البالد لوصاية
ص ـنــدوق الـنـقــد عـبــر بــرنــامــج تــوافــق
عليه الحكومة ومجلس النواب.
(األخبار)

تقرير

َ
ّ
ّ
التعيينات «الخنفشارية» :معالج فيزيائي لالقتصاد وقاضية معاقبة للخدمة المدنية
البند األخير من جدول أعمال جلسة
مجلس ال ــوزراء املـقــرر عقدها اليوم
فــي القصر الـجـمـهــوري ،يـنـ ّـص على
تعيني كل من محافظ بيروت ورئيس
مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ومــديــريــن
لوزارة االقتصاد والتجارة واملديرية
العامة لالستثمار في وزارة الطاقة.
ووف ــق ج ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة ال ــذي
وزع قبل أيــام« ،سيصار إلــى توزيع
السير الذاتية للمرشحني قبل موعد
ِّ
الجلسة»ُ .وزعت السير الذاتية أمس،
ّ
وضمت األسماء اآلتية:
مل ـح ــاف ـظ ــة ب ـ ـيـ ــروت :ن ـس ـيــب فـيـلـيــب،
القاضي وهيب جاك دورة ،القاضي
مـ ـ ــروان ع ـب ــود (ج ـ ــرى االتـ ـف ــاق على

االسم األخير).
ملــديــر االسـتـثـمــار فــي وزارة الـطــاقــة:
غسان نور الدين ،علي أحمد زيدان،
بــاســم محمد شــريــف (ج ــرى االتـفــاق
على االسم األول).
ل ــرئ ــاس ــة م ـج ـلــس ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة:
محمد بيضون ،القاضية رندة سليم
يقظان ،ميرفت أمــن عيتاني (جرى
االتفاق على االسم الثاني).
للمديرية الـعــامــة لـ ــوزارة االقـتـصــاد
والـتـجــارة :موسى كــريــم ،محمد أبو
ح ـي ــدر ،ع ـلــي ح ـســن ش ـك ــرون (ج ــرى
االتفاق على االسم الثاني).
بـ ــن امل ــرشـ ـح ــن ل ـل ـم ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
ل ــوزارة االقـتـصــاد ،ولرئاسة مجلس

ال ـ ـخـ ــدمـ ــة املـ ــدن ـ ـيـ ــة ،ثـ ـم ــة م ـ ــا ي ـج ــدر
التوقف عنده .القاضية رندة يقظان
سبق أن نالت عقوبة «خفض رتبتها
درجتني» من مجلس تأديب القضاة،
بـعــد إدان ـت ـهــا بــارت ـكــاب مـخــالـفــة في
قضية إتجار باملخدرات وترويجها
كانت تنظر فيها .لكن هذا األمر ،على
ما يبدو ،لم يحل دون ترشيحها من
قبل رئـيــس الحكومة حـســان ديــاب،
ملـنـصــب ش ــدي ــد ال ـح ـســاس ـيــةُ ،
وي ـع ـ ّـد
«عصب» اإلدارة العامة ،وهو رئاسة
مجلس الخدمة املدنية.
أم ــا امل ــرش ــح األب ـ ــرز لـتــولــي املــديــريــة
ال ـع ــام ــة لـ ـ ـ ــوزارة االقـ ـتـ ـص ــاد ،مـحـمــد
أبــو حـيــدر ،خلفًا لعليا عـبــاس التي

ُ
أح ـي ـل ــت ع ـل ــى ال ـت ـق ــاع ــد ،ف ـل ــم ت ـعــرف
لـ ــه خ ـ ـبـ ــرة فـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،وال فــي
التجارة ،وال في السياسات النقدية
واملالية واملصرفية .فاملنصب الذي
س ـي ـتــواله يـجـعـلــه ُحـكـمــا ع ـض ـوًا في
امل ـج ـل ــس امل ـ ــرك ـ ــزي ملـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان،
ً
فضال عن إشــرافــه على عمل هيئات
الضمان وحماية املستهلك وجــودة
ال ـ ـغـ ــذاء .أبـ ــو ح ـي ــدر ل ــدي ــه خ ـب ــرة في
عمل الــوزارات بعدما عمل مستشارًا
لــوزيــر الـصـحــة األس ـبــق عـلــي حسن
خليل في عام  ٢٠١١من خالل عقد مع
منظمة الصحة العاملية .وبعد انتهاء
ت ـع ــاق ــده م ــع «ال ـص ـح ــة» عـ ــام ،2014
ت ـع ــاق ــد م ــع ب ــرن ــام ــج األم ـ ــم امل ـت ـحــدة

حيدر،
بترشيح ّبرأبوي مصرّ
يبدو أن
على استمرار سياسة
«تدليع» سالمة

اإلنمائي ضمن فريق التدريب على
س ــام ــة الـ ـغ ــذاء وح ـمــايــة املـسـتـهـلــك.
صـ ـحـ ـي ــح أن ـ ـ ــه عـ ـض ــو فـ ـ ــي امل ـج ـل ــس
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـ االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،لـكــن
عمله األصـلــي هــو فــي مجال العالج
الفيزيائي .هو معالج فيزيائي ،لكن
ّ
أصرت على ترشيحه إلى
حركة أمل
مـنـصــب خـطـيــر يـجـعـلــه شــري ـكــا في
السياسات النقدية واملصرفية ،فيما
الـبــاد تـمـ ّـر بــأزمــة غير مسبوقة في
تاريخها .ويـبــدو مــن هــذا الترشيح
أن رئيس مجلس الـنــواب نبيه بري
ّ
مصر على استمرار سياسة «تدليع»
حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة،
فــي امـتــداد لــ«عـهــد» النائب السابق

للحاكم ،رائــد شــرف الــديــن ،واملديرة
ال ـع ــام ــة ال ـســاب ـقــة ل ــاق ـت ـص ــاد ،عليا
ع ـب ــاس ،ال ـتــي س ـبــق أن حـصـلــت في
 2018/9/26على قــرض من مصرف
ً
ل ـب ـن ــان «مـ ـمـ ـث ــا ب ـح ــاك ـم ــه األسـ ـت ــاذ
ري ـ ـ ـ ــاض ت ــوفـ ـي ــق سـ ـ ــامـ ـ ــة» ،ب ـق ـي ـمــة
مليار و 507ماليني و 500ألــف ليرة
لبنانية ،بهدف شراء عقار .وبصرف
النظر عن النصوص القانونية ،فإن
ح ـصــول ـهــا ع ـل ــى هـ ــذا الـ ـق ــرض ُي ـع ـ ّـد
تـ ـع ــارض ــا واض ـ ـحـ ــا ل ـل ـم ـص ــال ــح ،ألن
امل ـج ـلــس امل ــرك ــزي ،الـ ــذي كــانــت أحــد
أعضائه ،هو هيئة القرار العليا في
مصرف لبنان.
(األخبار)

ّ
سلبي الوطأة ،وتسببت به قوى سياسية مارست السلطة
غالبه
منذ ثالثني سنة ،وأدى الى خراب أقسى من الخراب القائم في مواقع
ّ
القرار األعلى ،حيث مثلت اإلدارة العامة على الدوام صورة الحكم
ّ
عندنا ال صورة الدولة .ومثل شاغلو املناصب مواقعهم الطائفية
والحزبية ال موقع القانون وموقع الدولةُ .
وح ِرم كثيرون من فرصة
ّ
الترقي الوظيفي لعدم مرورهم بالفحص الطائفي والحزبي.
ها نحن اليوم نواجه اختبارات قاسية في ما خص الوظائف
َ
الشاغرة ،من محافظ بيروت الى وزارتي الطاقة واالقتصاد الى
مناصب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على املصارف .أظهرت
املحاولة السابقة للتعيني عقم النظام ،وأظهرت أيضًا تمسك الحاكمني
بأمر السوء في كل آليات عملهم ،وهم ال يريدون التراجع لحظة عن
برامجهم التي ّ
تعودوا عليها والتي يعتقدون أنها األنسب إلدارة
مصالحهم في الدولة.
األمر ال يتعلق اليوم برغبات قوى سياسية تنفصل عن واقعها.
األمر يتعلق بفرصة ممكنة مع هذه الحكومة ،لفرض مسار ال يمكن
العودة عنه الحقًا .وهو مسار يتيح املجال أمام واقع إداري جديد،
وربما يفسح في املجال أمام عملية تطهير تحتاج إليها اإلدارة
العامة ،حيث الفساد كان أساسيًا برغم كل شيء ،وحيث مزاريب
الهدر تجد من يفتحها عند اللزوم ،وحيث يكون التغيير الذي يحتاج
إليه املواطن في بلد لم يعرف يومًا طريقه الى املساواة من خالل
قانون عادل.
ّ
إذا لم تلتزم الحكومة بالقانون ،وتبي أنها ستحتال عليه في
التعيينات املقبلة ،فستكون قد سقطت في االمتحان األخالقي
ّ
شرعيتها تمامًا ...االختبار يبدأ من
األبرز ،وعندها ستفقد
التعيينات املقترحة اليوم.
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لبنان

لبنان

ّ
ّ
معمل سلعاتا :قصة باسيلية ال تنتهي
قضية اليوم

ّ
ممتد منذ عام  2010وال يزال .يشتد أحيانًا ويخبو حينًاّ .
تحول هذا المعمل إلى أسمى أهداف
معمل سلعاتا .عنوان صراع
العونيين .اليوم ّ
ّ
يتجدد الموعد بعد أن رد رئيس الجمهورية القرار الذي يستثني ذلك المعمل من المفاوضات مع الشركات
العالمية .هل يتراجع حلفاء التيار أمام ضغوطه ،أم يمضون في قناعتهم بأن هذا المشروع ليس أولوية؟
إيلي الفرزلي
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أن يـ ـص ـ ّـدق ــوا أن
الـطــريــق إل ــى كـهــربــاء  24عـلــى  24ال
يمر إال عبر معمل سلعاتا .هــذا ما
قــالــه وزي ــر الـطــاقــة ري ـمــون غـجــر في
إطــار سعيه إلى استدراك الفشل في
الدفاع عن معمل سلعاتا في جلسة
 14أي ــار ال ـج ــاري .فــي تـلــك الجلسة،
لم يقل أحــد إنــه ال لزمة لهذا املعمل.
مــا ن ـ ّـص عليه ق ــرار مجلس الـ ــوزراء
حرفيًا هــو «تطبيق الخطة بــدءًا من
ً
ال ــزه ــران ــي واس ـت ـ ُك ـمــاال ل ـهــا بحسب
الـخـطــة» .مــرتــان ذك ــرت الخطة التي
أقرها مجلس ال ــوزراء في عــام 2010
وع ـ ّـدلـ ـه ــا ف ــي عـ ــام  .2019وهـ ــي فــي
الـحــالـتــن ،تتضمن معمل سلعاتا،
َ
ال ــذي يـفـتــرض إن ـجــازه بـعــد معملي
دير عمار  2والزهراني.
تـ ـل ــك الـ ـف ــرضـ ـي ــة ح ـس ـم ـه ــا م ـج ـلــس

إلى مجلس الوزراء ّ
مجددًا

ما العمل اليوم؟ ماذا سيكون موقف
من ّ
صوت ضد املعمل ،أو بشكل أدق،
ُ
ضد بدء العمل به فورًا عندما يعاد
طــرح األم ــر للنقاش على خلفية رد
رئيس الجمهورية للمرسوم؟ رئاسة
الحكومة ووزراء حــزب الـلــه وحركة
أمل واملردة؟ من بني هؤالء من يعتبر
أن م ــوق ــف ال ـت ـي ــار غ ـي ــر مـ ـب ـ ّـرر عـلــى
اإلطالق وهو ال يندرج إال في سياق
امل ــزاي ــدات الطائفية .يــوضــح مصدر
ّ
مطلع على مــداوالت مجلس الــوزراء
أن الـقــرار لــم يلغ معمل سلعاتا ،بل
على العكس هو أكد عليه ،في سياق
إشارته إلى خطة الكهرباء .لكن رأي
األكثرية كان يشير إلى البدء بمعمل
الــزهــرانــي .مطلعون على رأي حزب
ال ـلــه ي ــؤك ــدون أن األخ ـي ــر لـيــس ضد
مـعـمــل س ـل ـعــاتــا ف ــي األس ـ ـ ــاس ،لكنه
يــؤيــد تأجيله .القطبة املخفية هنا،
ورب ـمــا تـكــون سـبــب الـهـ ّـبــة العونية،
هي أن الحزب املؤيد ملعمل سلعاتا،
ُيعارض إنشاء محطة تغويز في تلك
الـبـلــدة ،ألسـبــاب تقنية ومــالـيــة .تلك
محطة ال يـحـتــاج إلـيـهــا لـبـنــان أب ـدًا،
ب ـش ـهــادة ك ــل ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـطــاع.
ّ
وه ـ ــي ت ـش ــك ــل ك ـل ـفــة إض ــافـ ـي ــة يـجــب
توفيرها خاصة في هذا الزمن .لكن
ذلك ال ينعكس على موقفه من معمل
الكهرباء الذي يمكن تغذيته بالغاز
عــن طــريــق محطة ديــر عـمــار الـتــي ال
تبعد أكثر من عشرين كيلومترًا .ذلك
موقف ال يتقبله باسيل .في مؤتمره
ال ـص ـحــافــي الـ ــذي ت ــا ت ـلــك الـجـلـســة،
اع ـت ـب ــر أن إس ـ ـقـ ــاط املـ ـعـ ـم ــل ،ي ـهــدف
إل ــى إس ـقــاط مـحـطــة سـلـعــاتــا لـلـغــاز،
تمهيدًا إلعــان فــوز شركة «تــوتــال»،
حيث وكالؤها لبنانيون ،بمناقصة
ً
إنشاء محطتي غــاز ،بــدال من شركة
قطر بتروليوم التي قدمت العرض
األفضل إلنشاء ثالث محطات.

مجلس الوزراء لم ُ
سقط معمل
ي
سلعاتا من الخطة بل ّأجله
 200مليون دوالر كلفة
االستمالكات في سلعاتا
ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـح ــال ــي .وهـ ــو م ــا ل ــم ي ــرق
لـ ـب ــاسـ ـي ــل .ش ـ ـ ـ ّـد الـ ـعـ ـص ــب الـ ـع ــون ــي
باتجاه حزب الله ،بالرغم من أنه لم
يـكــن وح ـي ـدًا فــي رف ــض ت ــازم ُالعمل
في معملي سلعاتا والزهراني .أطلق
ال ـع ـن ــان ل ـنــزعــة طــائ ـف ـيــة ،تـعـتـبــر أن
معمل سلعاتا ومحطة الـغــاز هناك
هـمــا حـصــة «ال ـكــان ـتــون املـسـيـحــي»،
م ـ ـقـ ــابـ ــل حـ ـ ّـص ـ ـتـ ــي «ال ـ ـكـ ــان ـ ـ ّتـ ــونـ ــن»
الشيعي (الــزهــرانــي) والـســنــي (ديــر
ع ـمــار) .هـنــا سقطت كــل االعـتـبــارات
العلمية أو التقنية أو املالية .األمــن
الطاقوي للطائفة أهـ ّـم .يقول مصدر
م ـع ـن ــي إن ه ـ ــذا ربـ ـم ــا ي ـف ـس ــر سـبــب
تركيز الجهود على معركة سلعاتا،
ً
وهي تفصيل صغير في الخطة ،بدال
من الــدفــاع عن الخطة بكاملها .لكن
(مروان بو حيدر)

اقتراح حزب الله
بعد ّ
رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ّ قرار الحكومة بشأن خطة الكهرباء ،والطلب
إليها إعادة النظر فيه ،وتحديدًا لجهة ما يتعلق بمعمل «سلعاتا» الذي سقط بالتصويت
ّ
تكثفت االتصاالت َ
ّ
وخاصة بني حزب
املشاركة في الحكومة،
بني الكتل
في مجلس الوزراء،
ِ
الله والتيار الوطني الحر .فإعادة طرح الخطة ستنعكس سلبًا على مسار الحكومة ،ومهما
ّ
ُ
تكن النتيجة فهي ستأتي ملصلحة طرف ضد آخر .ولكي ال تشكل النتيجة إحراجًا لرئيس
الجمهورية في حال إسقاط الخطة كما قدمها وزير الطاقة ،أو كسر رئيس الحكومة في حال
خضوع مجلس الوزراء للخطة كما هي مطروحة ،نجح حزب الله في إقناع الرئيسني عون
وحسان دياب بأن يخرج األخير في جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتحدث عن الخطة ،مؤكدًا
ّ
تبني ما ّ
تقدم به غجر ،من دون أن يدخل في التفاصيل وذكر اسم املعمل ،لكن مع االلتزام
بطرح تنفيذها على مراحل ،آخرها «سلعاتا» .وبذلك ،يكون كل طرف قد حفظ حقه من دون
أن يشكل انكسارًا ألحد .هذا الجو َ
كان متفقًا عليه حتى منتصف ليل األربعاء ـ ـ الخميس،
يلتزم به الجميع اليوم في الجلسة ،إال في حال تراجع أحد عنه ،بحسب
ومن املفترض أن ِ
مصادر مطلعة على جو االتصاالت.
ِ
(األخبار)

مــا قـبــل األزمـ ــة .ق ــوة الـتـيــار بتوقيع
رئيس الجمهورية .هــذا واقــع يلغي
حـقـيـقــة أن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء يـصــدر
م ـقـ ّـرراتــه بــاإلجـمــاع أو بالتصويت.
رف ــض رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الحر
القرار املتعلق بالكهرباء ،فاستعان
رئيس الجمهورية بحقه الدستوري
لرد املرسوم ،مطالبًا بعدم استثناء
م ـع ـمــل س ـل ـعــاتــا ف ــي الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
الشركات الدولية .وزير الطاقة يقول
إن شــركــات مهتمة ببنائه أكـثــر من
غيره.

مــع ُذل ــك ،ي ــرى مـصــدر آخ ــر أن األم ــر،
وإن أل ـب ــس ل ـبــوســا طــائ ـف ـيــا ،إال أنــه
ربـمــا يـكــون أضـيــق مــن ذل ــك .لــو كــان
ُ
األمـ ــر ك ــذل ــك الســت ـع ـيــض ع ــن معمل
سلعاتا بمعمل الــزوق .لكن أن ُيبنى
فــي سلعاتا معمل كـهــربــاء ومحطة
غ ــاز ومــرفــأ مــا بينهما ،فــذلــك يمكن
أن يكون مشروعًا بترونيًا لباسيل،
ال أكثر.
ال ي ـع ـيــر ال ـع ــون ـي ــون أه ـم ـي ــة ل ـه ـكــذا
تحليالت أو تـكـ ّـهـنــات .يـمـضــون في
ق ــراره ــم «ع ــدم الـنـيــل مــن حصتهم».
ل ـك ــن م ــع ذلـ ــك فـ ــإن خ ـط ــة ال ـك ـه ــرب ــاء،
ـاد عونية ،تشير إلى
التي كتبتها أيـ ٍ
أن عـ ــام  2019ه ــو عـ ــام بـ ــدء الـعـمــل
بمعمل ديــر عمار  ،2على أن يوضع
 360ميغاواط منه على الشبكة في
الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل .وت ـل ــك ال ـخ ـط ــة تـشـيــر
أيضًا إلــى أن العام الحالي سيشهد
وضع  400ميغاواط على الشبكة من
ّ
متجددة (الشمس والهواء).
مصادر
لم يخرج أي مسؤول ،قبل الدفاع عن

م ـشــروع لــم يـحــن وقـتــه بـعــد ،ليعلن
أين أصبحت تلك البنود من الخطة.
سـلـعــاتــا لـيــس أم ـ ـرًا ط ــارئ ــا ،بحسب
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ،وكـ ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـب ــدأ
بــاإلن ـتــاج فــي ع ــام  .2022تــأخـيــر كل
الـبـنــود الـتــي سبقت تـفــرض تأجيل
س ـل ـعــاتــا أيـ ـض ــا ،ل ـك ــن ال ـع ــون ـي ــن لــم
يعودوا يرون سوى سلعاتا.
وزيـ ــر ال ـط ــاق ــة ،س ـبــق أن بـ ـ ّـرر ال ـق ــرار
الوزاري بالقول :ليس مهمًا متى يبدأ
العمل باملعمل ،بل األهم متى ينتهي
العمل به .أراد أن يقلل من أهمية عدم
إش ــارة ال ـقــرار الحكومي إلــى املعمل
املذكور ،قبل أن يخرج النائب جبران
بــاس ـيــل مـفـتـتـحــا م ـعــركــة سـيــاسـيــة
ً
عنوانها :معمل سلعاتا أوال.
ماذا بقي من خطة الكهرباء؟
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،لـ ـي ــس ل ـب ـنــان
بحاجة إلى أكثر من  3000ميغاواط
حتى يضمن كهرباء « 24على .»24
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن املـ ـطـ ـل ــوب هـ ــو أل ــف
ميغاواط إضافية .فــي الـعــام املقبل،

وبـعـيـدًا عــن الـحــل املــؤقــت ال ــذي كــان
ُم ـق ـتــرحــا ف ــي ال ـخ ـطــة ل ـتــأمــن 1450
م ـي ـغ ــاواط ،ك ــان ُي ـم ـكــن ،ضـمــن الـحــل
الدائم ،تأمني  760ميغاواط .حكمًا لن
ّ
التحجج
يتحقق ذلك .وهنا ال يمكن
بالعرقلة السياسية التي منعت قبل
 5سنوات ،البدء بتنفيذ معمل «دير
عمار ( »2حينذاك ،عرقلت حركة أمل
املشروع ،بذريعة الخالف على الجهة
الـتــي ستدفع الضريبة على ُالقيمة
املضافة)« .دير عمار »2عاد وأقر في
مجلس ال ـ ــوزراء ،بشكل جــديــد ،لكن
لــم تـعـلــن وزارة ال ـطــاقــة ،بــالــرغــم من
م ــرور سنتني عـلــى إق ـ ــراره ،مــا الــذي
يــؤخــر تنفيذه .واألم ــر نفسه يسري
على مشروع «هــوا عكار» الــذي أقره
مجلس الوزراء أيضًا.
ف ــي األسـ ـ ـ ــاس ،أال ي ـن ـ ّـم ال ـن ـق ــاش فــي
مسألة سلعاتا عن تــرف سياسي ال
يملكه اللبنانيون؟ في زمن االنهيار
واخـ ـ ـت ـ ــاف كـ ــل األولـ ـ ــويـ ـ ــات ال يـ ــزال
ال ـن ـقــاش ال ـس ـيــاســي مـعـتـمـدًا أدوات

إشكالية االستمالكات
فــي جلسة  ١٤أي ــار ،استعاد ال ــوزراء
امل ــوق ــف ال ـفــرن ـســي الـ ــذي شـ ـ ّـدد على
إقامة محطتني فقط .أما وزير البيئة
وال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة
دميانوس قطار فاعتبر أنه ليس من
داع لفتح ملف االستمالكات (إلقامة
معمل سلعاتا) م ـجــددًا ،مشيرًا إلى
«أننا لسنا في صدد استمالك أراض
ج ــدي ــدة ،وم ــا دام ــت هـنــاك محطتان
فلنتخذ قرارًا بشأنهما».
ب ـب ـس ــاط ــة ،م ــن ي ــري ــد كـ ـه ــرب ــاء أوف ــر
وأســرع عليه أن يبتعد عن سلعاتا.
فـ ــي الـ ــزهـ ــرانـ ــي ودي ـ ــر عـ ـم ــار ال ـب ـنــى
ال ـت ـح ـت ـيــة م ـه ـي ــأة الس ـت ـق ـب ــال مـعـمــل
جــديــد ،فـيـمــا يـحـتــاج إن ـشــاء محطة
غـ ــاز إلـ ــى ت ـج ـه ـي ــزات م ـ ـحـ ــدودة .فــي
سلعاتا األمر مختلف .هناك سيبدأ
الـعـمــل م ــن ال ـص ـفــر .اإلش ـك ــال األكـبــر
ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـل ــف االسـ ـتـ ـم ــاك ــات .فــي
الـخـطــة األولـ ــى كــانــت وزارة الـطــاقــة
قد اقترحت إقامة املعمل على أرض
تـمـلـكـهــا ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ف ــي منطقة
حنوش املالصقة لبلدة سلعاتا .هذا
في األساس ما أكد عليه االستشاري

5

مقالة

التيار وحزب الله :الخالف من الواسطة إلى المباشر
هيام القصيفي

الــدولــي  ،Mott McDonaldوه ــذا ما
أكــد عليه الــوزيــر سـيــزار أبــي خليل،
معتبرًا أنــه الحل األفضل اقتصاديًا
نـ ـ ـظـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة ج ـ ـدًا
لالستمالك في املنطقة.
ف ــي ع ــام  ،2019اس ـت ـبــدلــت ال ــوزي ــرة
ن ـ ـ ــدى بـ ـسـ ـت ــان ــي ش ـ ــرك ـ ــة Fichtner
ب ــاالسـ ـتـ ـش ــاري ،إذ غـ ـ ّـيـ ــرت ال ـشــركــة
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ج ــوه ــري ــا فـ ــي امل ـ ـشـ ــروع.
نقلت املعمل إلــى عـقــارات فــي نطاق
ب ـل ــدة سـلـعــاتــا ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا إلــى
«شركة الزيوت ومشتقاتها» ونقلت
مـحـطــة ال ـغ ــاز م ــن م ـســافــة  500متر
ق ـبــالــة ش ــاط ــئ ح ـن ــوش إلـ ــى حــوض
م ــرف ــأ م ـس ـت ـع ـمــل مـ ــن قـ ـب ــل ال ـش ــرك ــة
نـفـسـهــا .قـيــل حينها إن مــن أسـبــاب
النقل وجود كنيسة أثرية في املوقع
السابق.
تلك الخطوة لم تمر ال سياسيًا وال
أه ـل ـيــا .ف ــي مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ل ــم يبت
األمــر طيلة واليــة الحكومة املاضية.
فـيـمــا ع ـمــدت كــل مــن بـلــديــة سلعاتا
وال ـشــركــة امل ـت ـضــررة إل ــى االع ـتــراض
على ق ــرار النقل ال ــذي لــم تتبلغا به
ولم ُيناقش معهما .البلدية ،أصدرت
في  13أيلول  2019قــرارًا أعلنت فيه
ع ـ ــدم امل ــوافـ ـق ــة ن ـهــائ ـيــا ع ـل ــى إن ـش ــاء
محطة كهرباء .فيما هـ ّـددت الشركة
بتقديم مراجعة إبطال في حال صدر
خالفًا
مــرســوم باستمالك عقاراتها ُ
للقانون .هذا يعني أنه حتى لو أقر
املشروع ،فإن التنفيذ سيتأخر ،ألنه
سيكون محكومًا بــدعــاوى قد تأخذ
سنوات.
إش ـكــال ـيــة االس ـت ـم ــاك ل ــم تـنـتــه هـنــا.
أث ـن ــاء مـنــاقـشــة ا ُمل ـســألــة ف ــي الـلـجـنــة
ال ـ ــوزاري ـ ــة ال ـت ــي ش ـك ـلــت ل ـل ـغــايــة في
ال ـح ـك ــوم ــة امل ــاضـ ـي ــة ،قـ ـ ـ ـ ّـدرت وزارة
الطاقة الكلفة بـ 207ماليني دوالر .لم
تتأخر بستاني حينها قبل أن تعلن
أن الرقم خاطئ وأن الكلفة الفعلية ال
تتجاوز الـ  30مليون دوالر .بدا ذلك
مـنــاقـضــا لـكـتــاب ُمــوجــه مــن كـهــربــاء
لبنان إلــى وزي ــر الـطــاقــة سـيــزار أبي
خـلـيــل ،فــي  28نـيـســان  ،2017يشير
ف ـيــه إلـ ــى أن ال ـك ـل ـفــة ت ـصــل إلـ ــى 207
ماليني دوالر.

ّ
ال تحتمل ورقــة التفاهم املوقعة عــام  2006بني حــزب الله
ّ
والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ك ــل عـنــاصــر االخ ـتــافــات فــي فترة
زمنية قصيرة .صحيح أنها ليست املرة األولى التي يختلف
فيها الـطــرفــان ،وصحيح أن أي تفاهم سياسي ال يحتاج
إلى تكامل باملعنى الذي كان الطرفان يؤكدان عدم جوازه.
لـكــن م ــا حـصــل ف ــي األســاب ـيــع األخـ ـي ــرة ،أض ــاء أك ـثــر على
حجم التباينات التي حصلت بوتيرة متسارعة في مرحلة
قصيرة ،قياسًا إلــى سنوات التحالف التي أثمرت وصول
الـعـمــاد ميشال عــون إلــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،رغــم بعض
ُ
اإلشـكــاالت التي كانت تعالج في حينها من دون أن تترك
آثارًا على العالقة بني الجمهورين.
مع انعقاد مجلس الوزراء اليوم ،يذهب اإلشكال الكهربائي
إلــى نقطة مفصلية ،وال سيما بعد حصيلة اليوم النيابي
ال ـطــويــل .ألن ــه حـتــى ال ـســاعــات األخ ـي ــرة ك ــان ق ـيــام محطة
ال ـك ـهــربــاء أه ــم م ــن ب ـقــاء ال ـح ـكــومــة ،وتـفـجـيــرهــا أه ــون من
س ـق ــوط «س ـل ـع ــات ــا» .إلـ ــى هـ ــذا ال ـح ــد ،كـ ــان االن ـف ـص ــال بني
فريقني سياسيني ،وال سيما بعد كالم األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله التلفزيوني األخير حول أهمية
استمرار الحكومة .مراجعة التباينات حول النظام والطائف
والفيدرالية وقــانــون االنتخاب وسلعاتا وســاح حــزب الله
وآلية التعيينات وقانون العفو ،تعني أن الخالف هذه املرة
أبعد من الشكليات ،وهو تخطى كثيرًا فحوى اللقاء ّ
املطول
بــن نصرالله ورئـيــس الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر الـنــائــب جبران
باسيل قبل تـظــاهــرات تشرين األول الـفــائــت .ألن الخالف
أصبح باملباشر ولــم يعد بالواسطة ،ال من خــال الرئيس
نبيه بري وال عبر رئيس تيار املردة سليمان فرنجية.
في ورقة التفاهم بند خاص بعنوان «اللبنانيون في إسرائيل».
ُ
هذا البند كتب بدقة بني الطرفني فال يحتمل التباسات وال
َ
سيما أنه استرشد بكلمتي نصرالله وعون .لكن هذا امللف
على حساسيته ،ظل إطارًا خالفيًا ،تارة يطفو إلى السطح
وتارة يخفت .وبصرف النظر عن اإلشكاالت التي ترافقت
هذه املرة مع قانون العفو ،إال أن مجرد اتفاق الطرفني عام
 2006على مقاربته ،يعني أن ما يحصل بعد  14عامًا على
ورقــة التفاهم ،والحمالت املتبادلة بني مؤيدي ومعارضي
عودة «اللبنانيني في إسرائيل» ،ال تتعلق فحسب بهؤالء أو
َ
جمهوري الحزبني في النظرة إليهم ،بل تتعلق
باختالف بني
بحيثية سياسية بني حزبني في خندق واحــد تحت مظلة
تفاهم سياسي عــام ،ومــا ينعكس على قاعدتيهما سواء
السياسية أو الطائفية اللتني أظهرتا تباعدًا حقيقيًا .وقانون
العفو لــم ينحصر فحسب فــي مصير اللبنانيني ،بــل في
مصير التفاهمات السياسية ،ألنه كشف النار تحت الرماد،

في ظرف دقيق وسط حملة أممية على الحدود وتضييق
صندوق النقد .فحزب الله مستهدف بحصار تصاعدي من
العقوبات مرشح للتفاعل ،كما قانون قيصر ،فيما التيار
الــوطـنــي يعيش مــرحـلــة دقـيـقــة فــي عـمــر الـعـهــد ،ويتعرض
لحملة تهويل أميركية تصاعدية أيضًا بوضعه على الئحة
العقوبات كحليف للحزب ،إال إذا تجاوب مسؤولون فيه مع
جملة طلبات أميركية .وهو يحاول إيجاد توازن دقيق بني
متطلبات الداخل والخارج الرئاسية من دون أن يفرط في
ّأي منهما ،في موازاة إعادة ّ
شد العصب الحزبي واملسيحي
الــداخ ـلــي .لــم تـعــد ال ــرؤي ــة اإلقـلـيـمـيــة االسـتــراتـيـجـيــة تكفي
لوحدها لتغطية الخالفات ،بدليل أن كــام باسيل األخير
حمل كثيرًا من نقاط االتفاق اإلقليمي واملشرقي ،لكنه حمل
ّ
عـبــارات مفخخة عن النظام والالمركزية اإلداري ــة واملالية،
اسـتــدعــت ردودًا وردودًا م ـضــادة ،ألنـهــا عكست بوضوح
بواطن التيار ورؤيته ليس ملستقبل لبنان عموما إنما أيضًا
مستقبل املجتمع الذي ينتمي إليه .هنا يكمن قلق التيار من
بنود خالفية ّ
تتنوع في اتجاهاتها ومواضيعها .وانطباعه
ّ
بــأن الحزب ال يقف معه وال يسهل أو ال يساير وال يــدور
زوايا ،بخالف ما كان يجري في مراحل سابقة .وهذه املرة
الخالف مباشر ّ
وجدي ،ألن هناك منحى يوحي بعدم تراجع
الطرفني على األقل إلى مسافة وسطية ،في ملفات حساسة،
رغــم انفجار الـخــاف علنيًا أليــام عــدة ،مــن دون مللمته ،ال
بل إن الحزب يلتقي في ملفات تعني التيار مع خصومه،
وال سيما الرئيس سعد الحريري ،في ظل تصعيد متبادل
بــن املستقبل والـتـيــار .كذلك فــإن عــون لــم يعد خــط الدفاع
األول بينهما ،س ــواء فــي ال ـحــوار واملــواجـهــة ،وب ــات باسيل
أكثر من أي وقت مضى يخوض منفردًا معركته السياسية
بتفاصيلها اليومية التي لم يتراجع عنها في ّ
عز انسجامه
مع الحزب .لكنه يواجه أكثر من أي وقت مضى أيضًا بحملة
مضادة ال تسايره وال تتجاوب معه وفق مقولة بأن الحزب
مـضـطــر ألن يغطيه لـحــاجـتــه إل ــى حـلـيــف مـسـيـحــي .وهــو
هنا يذهب إلى اللعب على حافة الـ«صولد» ،ألنه ّ
يفجر مع
حلفائه وخصومه معارك وزارية ونيابية وكهربائية ،وحول
ً
رؤي ـتــه للطائف وال ـن ـظــام ،دفـعــة واحـ ــدة ،مستظال بحماية
رئيس الجمهورية ،فال يخشى ّ
تحول مجلس ال ــوزراء إلى
ساحة اشتباك حقيقي مع رئيس حكومة «اللون الواحد».
وهو بذلك يدفع باملشكلة إلى نقطة حساسة ،ألنه ال يريد
مراكمة خسائره منذ تشرين األول ،فيفقد رصـيـدًا بناه
طــوال السنوات املاضية .كما يحاول أن يستعيد حضوره
املسيحي الداخلي والسياسي العام بعد مرحلة انكفاء .لكن
العبرة تكمن في التوقيت ،وفي كثرة امللفات الخالفية التي
ُ
فتحت دفعة واحدة ،فتكاد تقتضي تفاهمًا جديدًا أو قواعد
اشتباك جديدة.

تقرير

ّ
زيادة الـ«خوة» على الشيك المصرفي!
راجانا حمية
ي ــوم ــا ب ـعــد آخـ ــر ،تـكـبــر األزم ـ ــة املــراف ـقــة
ل ـس ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر.
وكلما طــال أمــد األزم ــة ،بــرزت تداعيات
ـادي
جـ ّـديــدة يفرضها الـبـنـيــان االقـتـصـ ّ
املــتـكــل عـلــى الـ ــدوالر فــي نــواحـيــه كــافــة.
ال ـ ـي ـ ــوم ،ل ـ ــم تـ ـع ــد أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر أزم ـ ــة
اس ـت ـي ــراد أو ت ـحــويــات مـصــرفـيــة إلــى
الـخــارج فحسب ،إذ تـمـ ّـددت تداعياتها
لتطاول التعامل على الصعيد املحلي،
من باب فرض «عموالت» إضافية على
املستهلكني وال ـت ـجــار ،الـصـغــار منهم،
ال ــذي ــن لـ ـج ــأوا إلـ ــى ال ـت ـع ــام ــل بــالـشـيــك
املـ ـص ــرف ــي لـ ـع ــدم ت ــوف ــر ال ـس ـي ــول ــة بــن
أيديهم.
م ـن ــذ فـ ـت ــرة ،ل ــم ي ـع ــد ال ـش ـي ــك امل ـصــرفــي
ي ـ ـس ـ ــاوي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ف ـ ــي ح ـ ـسـ ــابـ ــات مــن
يـمـلـكــه ،وبـ ــات أش ـبــه ب ــورق ــة ب ــا قـيـمــة،
إذ ال يـسـتـطـيــع مــال ـكــه ال ـت ـص ــرف فـيــه،
وخصوصًا فــي ظــل تشديد اإلج ــراءات
املصرفية .لذلك ،لجأ بعض من يملكون
ح ـســابــات مـصــرفـيــة عــال ـقــة إل ــى تــأمــن
احتياجاتهم بالدفع عن طريق شيكات

مصرفية .غير أن هذا اإلجراء لم يستمر.
فمنذ نحو أربعة أسابيع ،ومع صعود
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،ب ـ ــدأ ب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــار ال ـك ـب ــار
والشركات الكبرى بفرض عمولة على
الدفع عن طريق الشيك املصرفي تتراوح
م ــا ب ــن  %40و .%50أح ــد املـهـنــدســن
املعماريني يؤكد أن إحدى شركات مواد
الـبـنــاء الـتــي كــان يتعامل معها «بــدأت
تفرض علينا إما الدفع بالدوالر أو ما
ي ــوازي ــه بــالـلـيــرة بـسـعــر ص ــرف الـســوق
أو دفــع رســم إضــافــي بقيمة  %40على
الـشـيــك امل ـصــرفــي» .وع ـلــى أس ــاس هــذه
املـ ـع ــادل ــة ،يـسـتـحـيــل ال ـش ـيــك امل ـصــرفــي
الـ ــذي تـبـلــغ قـيـمـتــه أل ــف دوالر «1400
دوالر أم ـيــركــي ف ــي بـعــض املــؤس ـســات،
علمًا أنه وصل في مؤسسات أخرى إلى
حدود الـ  1500دوالر» .وهي حيلة لجأت
إليها شركات كبرى ،وحتى متوسطة،
والتي ّ
تعد املــورد األساسي للكثير من
ُ
ال ـت ـجــار واملـسـتـهـلـكــن ال ــذي ــن يـجـبــرون
على الدفع بهذه الطريقة« ،كونها أهون
ً
ّ
الشرين ،أوال لعدم توفر ال ــدوالر أو ما
يوازيه بالليرة ،وثانيًا ألننا ال نريد أن
نتوقف عن ممارسة عملنا» ،يقول أحد

العاملني في مجال الهندسة الكهربائية.
ويوضح أن «العمولة املطلوبة تختلف
وف ــق م ــا إذا كــانــت الـبـضــاعــة املـطـلــوبــة
محلية أو مستوردة ،إذ أن املحلي غالبًا
ما نستطيع شراءه بعمولة تتراوح بني
 %30و ،%40فيما املستورد ندفع لقاءه
حكمًا أكثر من ذلك».
بــالـنـسـبــة إلـ ــى أصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــات «ال
خـ ـي ــار آخ ـ ـ ــر» ،ع ـل ــى م ــا يـ ـق ــول أح ــده ــم،
ّ
مبررًا اللجوء إلى هذا اإلجراء بسببني،
أولـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا أن «امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ال تـ ـص ــرف
الـ ـشـ ـيـ ـك ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة دفـ ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة،
وإنـمــا وفــق نظام الــدفـعــات األسبوعية
أو الشهرية بحسب كل مصرف ،وعلى
سـعــر ص ــرف  3آالف ل ـي ــرة» .وثانيهما
أن الشيك املصرفي «ورقــة ميتة اآلن ال
نستطيع صرفها لــدى الصرافني ،وإذا
أردنا سحبها دفعة واحدة من املصرف،
فسنأخذها على سعر الصرف الرسمي،
أي  1507ليرات».
فـ ــي امل ـن ـط ــق الـ ـق ــان ــون ــي ،ال ت ـب ــري ــر ملــا
ل ـجــأ إل ـي ــه ال ـب ـعــض م ــن ال ـت ـجــار الـكـبــار
وال ـش ــرك ــات ال ــذي ــن ل ـج ــأوا ال ــى تحميل
امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن وزر ال ـ ـف ـ ــارق بـ ــن سـعــر

الصرفني« .ال شــيء فــي القانون يلحظ
هذا األمر» ،يقول املحامي بول مرقص.
قانونيًا وأخــاقـيــا «ثـمــة مـخــالـفــة» .أما
واق ـع ــا ،فــالـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة الـتــي
تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد «سـ ـت ــؤدي حـكـمــا إلــى
هـ ــذه املـ ـم ــارس ــات» ألن هـ ــذه «ال ــورق ــة»
لــم تعد تفي بغرضها ،إذ «م ــاذا يمكن
أن يـفـعــل ال ـت ــاج ــر ،امل ـس ـت ــورد ت ـحــدي ـدًا،
بورقة ال يمكن ال صرفها أو تحويلها».
وب ـح ـســب م ــرق ــص «ال ــذن ــب ل ـيــس ذنــب
التجار ،وإنما ذنب نظام بأكمله» .لكن،
ّ
تتعيش
فــي مـقــابــل ه ــذا الـتـبــريــر لـفـئــة
على الدوالر لالستيراد ،ثمة فئة أخرى
ّ
استغلت هذا األمر وباتت هذه املمارسة
لديها أشبه بــ«فــرض الـخــوات» ،أي في
ّ
غير مكانها .وكما في كل أزمــة ،تخلف
تـلــك الـفـئــة الـكـثـيــر مــن املـتـعـ ّـيـشــن على
ح ـســاب املستهلكني الــذيــن لــم ي ـعــودوا
يـجــدون فــي أيديهم ســوى تلك األوراق
ل ـ ـي ـ ـسـ ـ ّـدوا ب ـه ــا اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم .وه ـن ــا،
يفترض أن يعاقب الـقــانــون املخالفني،
ملا في ممارستهم «من إساءة وتجاوز».
لكن السؤال هنا :كيف يمكن فرز هؤالء؟
ومن سيعاقبهم؟
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ّ
ُ
«هجوم شامل» يحرج التيار والقوات والكتائب:

مقالة

ّ
قانون العفو في مهب الريح
لن يعودقانون العفو إلى الهيئة العامة لمجلس النواب قريبًا .أمس ،كان قاب قوسين من اإلقرار ،لكن تناقضاته وتناقضات
الكتل السياسية أحالته إلى المجهول .ذلك عزز الشروخ السياسية والطائفية التي تستحكم بالبلد ،وزاد من التباعد بين ًتيار
المستقبل والتيار الوطني الحر .أما من انتظر هذا اليوم ليحتفل ،فلم يجد سوى العودة إلى االعتراض في الشارع سبيال
إيلي الفرزلي
ل ــم يـسـتـطــع م ـج ـلــس الـ ـن ــواب إال أن
يكون على صورة الكتل املمثلة فيه.
م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـل ــل امل ـت ـبــاي ـنــة الـتــي
تعايشت مــع دول ــة الـطــائــف لثالثني
عــامــا ،مــن دون أن تـخــرج مــن عـبــاءة
ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .م ـح ــاول ــة الــرئـيــس
ً
نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ــري ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ،ش ـ ـ ـكـ ـ ــا ،بــن
املــؤس ـســة الــدس ـتــوريــة والـتـبــايـنــات
ّ
ال ـطــائ ـف ـيــة امل ـش ــك ـل ــة ل ـه ــا ل ــم تـنـجــح.
هؤالء مسلمون وأولئك مسيحيون.
ي ـس ـه ــل ت ـم ـي ـي ــزه ــم ،ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة ،مــن
مــوق ـف ـهــم م ــن ق ــان ــون ال ـع ـف ــو الـ ـع ــام.
ل ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
ـرددوا ف ــي إظ ـه ــار حقيقتهم،
مجموعة من زعماء القبائل التي ال
يجمعها سوى تقاسم املغانم ،حتى
مـتــى شـ ّـحــت امل ـغــانــم وه ـنــت أمــامـهــا
الوحدة الوطنية.
ق ــان ــون ال ـع ـفــو الـ ـع ــام ي ـت ــأرج ــح منذ
سـنــوات .ثمة معضلة أساسية فيه.
املـطـلــوب أن تشعر كــل قبيلة بأنها
مستفيدة منه .ليس القانون مبنيًا
عـلــى أس ــس وطـنـيــة .لــم يـقــل أح ــد ما
هــي الـفــوائــد الـتــي يمكن تحصيلها
من العفو .لم يكترث أحــد ملظلومني

الحريري ينسحب ويتبادل تحميل
المسؤولية مع العونيين
إعالن روكز أن «العفو
عن قتلةالجيش اللبناني
جريمة وطنية موصوفة»
فرمل حركة الكتل الثالث
ّ
ّ
وج ــب ح ــل قـضـيـتـهــم ،ب ـغــض النظر
عــن انتمائهم الطائفي أو املذهبي.
تـيــار املستقبل وجــد نفسه مضطرًا
اإلسالميني،
لحشر قضية السجناء
ّ
واملـ ـقـ ـص ــود ه ـن ــا ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ــن ــة،
ف ــي ب ــرام ـج ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ك ـم ــا فــي
بياناته .القضية مربحة
الكثير من
ّ
بالنسبة إليه ،بغض النظر إن كانت
قضية حق أو ال .ثنائي «حزب الله»
و«أم ـ ـ ـ ــل» ل ـي ــس بـ ـعـ ـيـ ـدًا .ألن أغـلـبـيــة
املحكومني فــي قضايا
املطلوبني أو
ّ
م ـ ـخـ ـ ّـدرات ش ـي ـعــة ،ت ـبــنــى قـضـيـتـهــم.
األحزاب املسيحية ،وتحديدًا القوات
وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ــر وال ـك ـتــائــب،
وج ــدوا مــا يـقــايـضــون عـلـيــه .مـجــددًا
ليس املعيار حقوقيًا ،بل مصلحيًا.
كــانــت حـصـتـهــم م ــن ال ـقــانــون العفو
ع ــن ع ــائ ــات ال ـع ـم ــاء الـ ـف ــاري ــن إل ــى
إسرائيل.
ك ــل ذل ــك ت ـظـ ّـهــر ف ــي جـلـســة تـشــريـعـيــة
ً
ان ـت ـظــر م ـن ـهــا الـ ـن ــاس أن ت ـجــد ح ـلــوال
ل ـق ـض ــاي ــاه ــم امل ـ ـلـ ـ ّـحـ ــة ،لـ ـلـ ـج ــوع ال ـ ــذي
ّ
يهددهم مع مــرور كل يــوم .فيما نحت
ّ
ف ــي ال ــواق ــع لـتـعــبــر ع ــن حـقـيـقــة غـيــاب
الدولة الراعية.
ق ــان ــون الـعـفــو ُع ـجــن ف ــي ال ـل ـجــان ،بما
يسمح بمروره في الهيئة العامة .لكن
في الطريق إلــى جلسة أمــسّ ،
تبي أن
األم ــور «م ــش مــاشـيــة» .الـنــائــب شامل
روكــز قلب الـطــاولــة فــي وجــه «عديله»
رئـيــس الـتـيــار الـنــائــب جـبــران باسيل،

)مروان بوحيدر(

ومـعــه ال ـقــوات والـكـتــائــب .إع ــان روكــز
منذ يومني أن «العفو عن قتلةالجيش
اللبناني جــريـمــة وطـنـيــة مــوصــوفــة»،
فرمل حركة الكتل الـثــاث .لــم يعودوا
قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ال ـس ـي ــر ب ـق ــان ــون ي ـب ـ ّـرئ
قتلة الجيش .هذا يعني أنه حتى بند
عودة عائالت العمالء لم يعد يمكنه أن
يشفع لهم «خطيئة» اإلع ـفــاء عن قتلة
الجيش .وهــذا يعني أنهم لن يحملوا
وزر املــواف ـقــة عـلــى قــانــون الـعـفــو ،وإن
أيدوا إقراره بأصوات اآلخرين!
في الجلسة ،صــارت الوجهة واضحة.
أمـ ـ ــا وقـ ـ ــد ف ـش ـل ــت املـ ـس ــاع ــي امل ـس ـب ـقــة
للتصويت عـلــى ال ـقــانــون م ــادة م ــادة،
بـحـيــث يـمـكــن ل ـكــل ط ــرف أن ي ـعــارض
امل ــادة الـتــي ال يــريــدهــا ،بما ي ــؤدي في
النهاية إلــى إقــرار القانون ،بموافقات
وف ـي ـت ــوات م ـت ـبــادلــة ،س ـق ـطــت .ل ــم يبق
سـ ــوى ح ــل أخ ـي ــر وقـ ــد ط ــرح ــه رئـيــس

املجلس .التصويت على القانون بمادة
وحـ ـي ــدة .ه ـنــا ،تــؤكــد م ـص ــادر مطلعة
ع ـلــى امل ـ ــداوالت أن م ـجــرد مــواف ـقــة كل
األطراف على املبدأ كان يمكن أن يمرر
الـقــانــون ،وإن عارضته هــذه الكتلة أو
تلك .هــذا يعني أن اعـتــراض العونيني
كــان يمكن أن ّ
يمر لــو بــدا مفاجئًا .من
كـســر تـلــك الـحـلـقــة ه ــو ال ـنــائــب جميل
السيد ،الــذي سبق أن كان عـ ّـراب الحل
في اللجان ،عبر صياغة وسطية ملادة
عــائــات العمالء حصلت على موافقة
املؤيدين واملعارضني للعفو عن هؤالء.
ق ـبــل ذلـ ــك ،وع ـنــد ال ــوص ــول إل ــى امل ــادة
الثامنة من جــدول األعمال ،أي اقتراح
قانون العفو ،ساد الصمت في القاعة.
تـ ـح ــدث بـ ـ ــري عـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـت ـض ــام ــن
والتكاتف الــذي أدى إلــى نصر ،2006
ث ــم اقـ ـت ــرح ال ـت ـص ـ ّـوي ــت ع ـل ــى ال ـق ــان ــون
بمادة وحيدة «لنلقن درسًا لكل الناس

بدون استثناء بأننا نستطيع أن نأخذ
موقفًا» .سعي بري إلى إمــرار القانون
ً
ب ـه ــدوء اص ـط ــدم أوال بــالـنــائــب أسـعــد
ح ـ ـ ــردان .األخ ـي ــر ك ــان واضـ ـح ــا :امل ــادة
املتعلقة بالعفو عــن العمالء ستؤدي
إلـ ــى إشـ ـك ــاالت ن ـحــن ف ــي غ ـنــى عـنـهــا.
باختصارّ ،
توجه إلى بري بالقول :ملاذا
يجب أن ندخل في الــزواريــب ،البلد ال
يمكنه أن يحمل مسألة من هذا النوع.
هنا تــدخــل بــري لـيـقــول :ال تنسوا في
حياتكم أن أهــم أســالـيــب املـقــاومــة هو
الــوحــدة الوطنية .أنـتــم ونـحــن وحــزب
ال ـلــه وك ــل امل ـقــاومــن نـعـمــل ف ــي سبيل
الوحدة الوطنية وال أقف عند تفصيل.
طـلــب الـسـيــد ال ـك ــام ،م ـس ــددًا الـضــربــة
الـقــاضـيــة لــاق ـتــراح .ق ــال إن ــه إذا أريــد
السير بالتصويت على القانون بمادة
وحـ ـي ــدة ،ف ـي ـف ـتــرض أن ي ـص ـ ّـوت عليه
الجميع .وصـلــت الــرســالــة إلــى جبران

باسيل ،فطلب الكالم .أعــاد التوضيح
أن ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع إشـ ـك ــال ــي ،مـعـلـنــا
أن الـتـكـتــل ض ــده ف ــي امل ـب ــدأ ،وخــاصــة
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـخ ـف ـيــض األحـ ـك ــام
عـلــى كــل ال ـجــرائــم .لـكـنــه ق ــال أيـضــا إن
التكتل ي ـحــاول أن ال يــأخــذ الـ ّبـلــد إلــى
م ـش ـك ـل ــة .خ ــاصـ ـت ــه ،ب ـع ــدم ــا مل ـ ــح إل ــى
إم ـكــان ـيــة امل ـ ـغـ ــادرة (ق ـ ــال ل ــه بـ ــري «مــا
بــدي اسـمـعـهــا») ،إنــه يــؤيــد التصويت
عـلــى ال ـقــانــون ب ـمــادة وح ـي ــدة ،لكنه ال
يمكن منع التكتل مــن التصويت ضد
القانون.
بذلك ،فرطت املحاوالت التوفيقية التي
ل ـجــأ إل ـي ـهــا بـ ــري .حـ ــاول تــرم ـيــم األم ــر
بــاجـتـمــاع «ع ـلــى ال ــواق ــف» جـمـعــه إلــى
نــائــب رئ ـيــس امل ـج ـلــس إي ـلــي ال ـفــرزلــي
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب :ج ـم ـي ــل الـ ـسـ ـي ــد ،اب ــراهـ ـي ــم
امل ــوس ــوي ،ج ــورج عـ ــدوان ،عـلــي خليل
وهادي حبيش ،لكن التباعد كان أكبر
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من أن يحسم في دقائق .لم ييأس بري.
ّ
رفع الجلسة لعشر دقائق ،عل محاوالت
لـ ّـم الشمل تنجح .م ـ ّـرت نصف ساعة،
لـيـخــرج بـعــدهــا مــن الـغــرفــة الجانبية
ويليه الفرزلي والنواب :أسعد حردان،
محمد رعد ،علي خليل ،هادي حبيش،
سامي الجميل ،جبران باسيل ،جميل
السيد ،سعد الحريري ،جــورج عــدوان
وم ـي ـش ــال مـ ـع ــوض ،ب ــوج ــوه شــاح ـبــة.
فثالثي التيار والقوات والكتائب ّ
ّ
أصر
ع ـلــى ال ـت ـصــويــت ض ــد الـ ـق ــان ــون .وفــي
الوقت نفسه ّ
أصر على إقراره مع املادة
الـثــامـنــة ،بـمــا يعني تحميل األط ــراف
األخ ــرى وزر إق ــرار الـعـفــو عــن عــائــات
الـ ـعـ ـم ــاء ،م ــن دون مـ ـق ــاب ــل .وع ـنــدمــا
ط ــرح ه ــؤالء الـتـصــويــت عـلــى الـقــانــون
مــن دون امل ــادة الـثــامـنــة ،هــدد الثالثي
بــاالنـسـحــاب مــن الجلسة .باختصار،
أرادوا الـقــانــون لكنهم رفـضــوا تحمل
م ـســؤول ـيــة إق ـ ـ ــراره ف ـس ـقــط ،رب ـم ــا إلــى
األبد.
ج ـل ــس رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس فـ ــي م ـق ـع ــده،
األوراق التي
والـتــوتــر بـ ٍ
ـاد عليه .رمــى ّ
بني يديه على الطاولة متأففًا ،ثم قال:
«دع ــوا قــانــون العفو على جـنــب ،ربما
تنزل الرحمة بعد قليل».
لــم تنزل الرحمة ،بالرغم مــن املساعي
ّ
ال ـتــي ظ ــل ي ـقــوم بـهــا ع ــدد مــن ال ـنــواب.
ّ
غمز الحريري عمته بهية ،طالبًا منها
أن ت ـت ـب ـعــه .م ــا ه ــي إال ل ـح ـظــات حتى
اختفى الحريري .مللمت ّ
العمة أوراقها
وانسحبت ،ثم تالها باقي أعضاء كتلة
املستقبل .انسحب أيضًا النائب فيصل
كـ ــرامـ ــي .قـ ــال الـ ـح ــري ــري ف ــي الـ ـخ ــارج:
«كالعادة ،نعمل من أجل الوصول إلى
مـكــان ،لكن هـنــاك مــن يــريــد أن يعيدنا
إلــى النقطة الصفر .أنــا اليوم أنسحب
مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة وسـ ـيـ ـك ــون لـ ـن ــا م ــوق ــف
ف ــي املـسـتـقـبــل» .أضـ ــاف« :ن ـحــن نعمل
بكل حسن نية لكي نصل إلــى قانون
عفو ّ عــام يشمل أكبر عــدد مــن ّالناس،
ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ب ـعــض الـتـحــفـظــات
التي أبدتها بعض الكتل» .أما كرامي،
ف ـقــال «قـ ــررت االن ـس ـحــاب مــن الجلسة
بسبب مــا جــرى مــن خـلــوات واالتـفــاق
على وضع اقتراح قانون العفو جانبًا،
وه ـ ــذا أمـ ــر ن ــرف ـض ــه وأن ـ ــا م ـص ـ ّـر عـلــى
التصويت على قانون العفو بندًا بندًا
وليس مادة واحدة».
في املقابل ،رد العونيون على الحريري
ب ــاتـ ـه ــام ــه ب ــالـ ـسـ ـع ــي إل ـ ـ ــى امل ـق ــاي ـض ــة
ب ــن الـ ـف ـ ّـاري ــن إل ـ ــى ف ـل ـس ـطــن املـحـتـلــة
واملحكومني بجرائم قتل وإرهاب.
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،كـ ــان بـ ــري ق ــد أك ـمــل
الجلسة ،طارحًا اقتراح قانون لتعديل
ق ــان ــون ح ـمــايــة كــاش ـفــي ال ـف ـس ــاد ،بما
يسمح بتقديم التقارير إلــى النيابات
الـ ـع ــام ــة ولـ ـي ــس إل ـ ــى ه ـي ـئ ــة م ـكــاف ـحــة
الفساد فقط .في املقابل ،أحيل اقتراح
تـعــديــل ق ــان ــون ال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي،
املتعلق بعدم تطبيق املادة التي تنص
على احتساب املعاش التقاعدي على
أســاس آخــر راتــب في حــال كــان الراتب
قد خفض ،إلى اللجان.
وكما كان متوقعًا ،لم يمر قانون وضع
ض ــواب ــط عـلــى ال ـت ـحــويــات املـصــرفـيــة
(«كابيتال كونترول») بعد املالحظات
التي أبداها كل من حاكم مصرف لبنان
ووفد صندوق النقد عليه ،فأحيل إلى
اللجان املختصة ،بعد فشل باسيل في
إقناع املجلس بضرورة إقراره.
بعد ذل ــك ،رفــع بــري الجلسة ،فيما لم
يتأخر الوقت قبل أن ّ
يعبر املتضررون
عــن اعتراضهم على عــدم إق ــرار قانون
العفو عبر قطع الطرقات ،حيث قطعت
الطريق في ساحة النور في طرابلس
وعند مفرق دورس في بعلبك.

في الشكل ،يبدو أن اعتماد مسرح األونيسكو لعقد
جـلـســات للهيئة الـعــامــة للمجلس الـنـيــابــي مقصود
فــي هــذا التوقيت السياسي ،فتمرير قــوانــن حولها
الكثير من الشبهات والـتـســاؤالت لــدى بعض الكتل
النيابية أو األعضاء املستقلني يصبح أكثر سهولة
في قاعة يضيع فيها تعداد التصويت .ومــا حصل
في جلسة «األونيسكو» األولى خير دليل .وهو ٌ
أمر
ً
كان أصال مدار تندر أثناء انعقاد جلسات مشابهة
تحت قبة الـبــرملــان األص ـلــي ،خصوصًا بعد رفض
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس نـبـيــه ب ــري وأعـ ـض ــاء هـيـئــة مكتبه
ال ـق ـبــول بــاإلن ـت ـقــال ال ــى آل ـيــة الـتـصــويــت اإللـكـتــرونــي
بحجة تعارض ذلك مع النظام الداخلي الذي ال يجوز
َ
مخالفته ،فيما ُيخالف الدستور والقوانني واألنظمة
عشرات املرات تحت القبة ذاتها.
أما في املضمون ،فإن الوقائع تشير الى أن الكباش
الذي شهدته جلسة «األونيسكو» التشريعية األولى
إنما كان يهدف الى توجيه رسائل وجاهية تنبيهية
للحكومة ،ولرئيسها حسان ديــاب تحديدًا ،تتعلق
ب ـعــدم إم ـكــان ت ـجــاوز اآلل ـي ــات ال ـتــي كــانــت وستبقى
معتمدة لتسهيل إقــرار القوانني .هــذه اآلليات قائمة
على معادلة املقايضة بني هذا التسهيل وبني اإلعتراف
بالحصة املفترضة لرئيس املجلس دائـمــا ،ولبعض
رؤسـ ــاء الـكـتــل أح ـيــانــا ،فــي الـتـعـيـيـنــات والـتـلــزيـمــات
وتقاسم املشاريع خصوصًا تلك املضمونة التمويل.
وكـمــا يـبــدو ،فــإن رئـيــس الحكومة أخــذ يـقــارب هذه
املـعــادلــة بمرونة أفـضــت الــى تـكــرار زيــاراتــه الــى عني

ُ
التينة للتباحث في نوعية األسماء املقترحة لبعض
املــواقــع الشيعية فــي اإلدارة واملــؤسـســات املختلفة.
يمكن اعتبار املشهد عــاديــا فــي ظــل اعتياد كــل من
أركان سلطة ما بعد الطائف على عدم قبول منازعته
حق اختياره الحصري ألي مرشح ينتمي الى طائفته
أو مذهبه .لكن من املؤكد أنه ال يمكن اعتباره عاديًا مع
حكومة قدمت نفسها مشروعًا تأسيسيًا للعودة الى
اعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص في اختيار املرشحني
لشغل مــواقــع وظيفية فــي الــدولــة ،طبعًا مــع الحفاظ
على التوزيع املتفق عليه لتمثيل املكونات الطائفية
واملذهبية .كذلك ال يمكن القبول بــه انطالقًا مــن أن
املـفـتــرض أن ت ــؤدي التعيينات املــوعــودة فــي إدارات
الدولة ومؤسساتها الــى التخلص من آلية الزبائنية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي أسـ ـس ــت ل ــإف ـس ــاد واإلس ـ ـتـ ــزالم
للمرجعية الطائفية السياسية ،والـتــي أنتجت هذا
ُ
الخواء املخيف في نوعية املوظفني «املختارين» من
ً
ً
قبل تلك املرجعيات ،والذي انعكس ُهزاال وفشال على
مـسـتــوى الـخــدمــات األســاسـيــة املـتــوجـبــة للمواطنني
اللبنانيني.
ق ــد ت ـجــد ال ـح ـكــومــة م ــن ي ـبــرر ل ـهــا قـبــولـهــا بــال ـعــودة
ال ــى تـلــك ال ـع ــادة الـقــديـمــة  -امل ـت ـجــددة القبيحة تحت
ذريعتني :األولى ،أن هذه الحكومة مضطرة أن تساير
بعض قــوى األكثرية التي شكلت رافعة نيابية لها،
خصوصًا أنها تـجــاوزت فرصة املئة يــوم مــن دون
تحقيق اإلصالحات الجذرية التي وعدت بها بسبب
اإلبـطــاء املقصود فــي تفعيل ورش اللجان النيابية
بما يتناسب مع إيقاع التفاهم مع رئيس الحكومة
حول تلك التعيينات ،وألنه لم يعد بإمكانها اإلنتظار

ُ ُ
أكثر ،فإنها مضطرة للبحث في تسويات ت َم ِكنها من
تـجــاوز املطبات الكثيرة فــي طريقها إلبـتــداع حلول
معقولة وإن لم تكن مقبولة من اللبنانيني .والثانية،
أن الحكومة وتحديدًا رئيسها يحتفظ لنفسه برفض
أي إسم مطروح ال يتطابق مع املعايير اإلفتراضية
التي وضعها بعدما أسقط رئيس الجمهورية ميشال
ُ
عون آلية التعيينات املقرة سابقًا ،وهو  -أي الرئيس
ديــاب  -كــان صريحًا أثناء لقاءاته مع الرئيس نبيه
بـ ــري ف ــي عـ ــدم ال ـق ـب ــول بـبـعــض األسـ ـم ــاء الـشـيـعـيــة
املقترحة ،إنطالقًا من اللغط الــذي أثير سابقًا حول
سـلــوكـيــاتـهــا فــي مــواقــع أخ ــرى ســابـقــة أو بالنسبة
لخبرتها الضعيفة أو املعدومة في بعض الحاالت ،في
وقت تحتاج فيه اإلدارة واملؤسسات الى نوعية قادرة
على إستنهاضها وتنظيفها ،وهــو أمــر مستحيل
في حال التبعية واإلستزالم .طبعًا ال يقتصر األمر
عـلــى الـنــوعـيــات الـتــي يمكن إخـتـيــارهــا مــن الشيعة
بــل ينسحب عـلــى الـطــوائــف األخ ــرى الـتــي تتشاطر
باإلختباء خلف رئيس الجمهورية!
التعيينات املنتظرة اليوم تعتبر أول اختبار حقيقي
لقدرة الحكومة على تقديم نموذج مغاير ملا اعتاد
عليه الـلـبـنــانـيــون س ـنــوات طــويـلــة ،وال ــذي يعتبرونه
ال ـس ـبــب األس ــاس ــي ألزم ـت ـهــم اإلق ـت ـص ــادي ــة واملــال ـيــة
وال ـن ـقــديــة واملـعـيـشـيــة ال ـتــي يــواج ـهــون ـهــا .ك ـمــا أنـهــا
ستشكل منعطفًا مفصليًا في مسارها قد تخسر
بسببها مــا تبقى مــن مــؤيــديــن خـجــولــن وحــذريــن
لنوايا رئيسها التي عبر عنها في خطاباته املتعددة.
* قيادي سابق في حركة أمل

تقرير

ّ
السرية المصرفية صامدة :قانون «لزوم ما ال يلزم»!
ل ــو ل ــم ُي ـق ـ ّـر ال ـقــانــون املـتـعـلــق بــالـســريــة
املصرفية لكان أفضل .اإلضافة الوحيدة
ال ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا االقـ ـت ــراح ك ــان ــت اإلج ـ ــازة
للقضاء رفــع السرية املصرفية ،لكنها
أس ـ ِق ـط ــت بــال ـضــربــة ال ـقــاض ـيــة لـلـحــزب
االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ،وب ـت ـس ـه ـي ــل م ـ ــن رئ ـي ــس
املـجـلــس نـبـيــه بـ ــري .ال ـنــائــب وائـ ــل أبــو
فاعور قدم مطالعة سياسية ضرب فيها
كل صدقية القضاء ،ليصل إلى خالصة
«أن ـن ــا ال نـثــق ب ـهــذا ال ـق ـضــاء ،ونخشى
أن يـسـتـعـمــل الـ ـق ــان ــون ف ــي ال ـك ـيــديــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .ك ــان ــت الـنـتـيـجــة إس ـقــاط
ح ــق ال ـق ـضــاة بــرفــع ال ـســريــة املـصــرفـيــة
وح ـص ــر هـ ــذه امل ـه ـم ــة ب ـه ـي ـئــة مـكــافـحــة
الـفـســاد وهـيـئــة التحقيق الـخــاصــة في
مصرف لبنان .وهما ،للمفارقة ،جهتان
ت ـم ـل ـكــان ه ـ ــذا الـ ـح ــق ب ـم ــوج ــب ق ــوان ــن
أخـ ــرى .بــاخـتـصــار ،اإلرادة السياسية
ال ت ــزال متمسكة بــالـســريــة املـصــرفـيــة،
ول ــذل ــك كــانــت الـنـتـيـجــة إص ـ ــدار قــانــون
ه ــو «لـ ـ ــزوم م ــا ال يـ ـل ــزم» ،ع ـلــى م ــا قــال
النائب حسن فضل الله .مع ذلك ،اعتبر
الـنــائــب ابــراه ـيــم كـنـعــان أن ال ـقــانــون ال
ي ــأت ــي بـخـلـفـيــة س ـيــاس ـيــة ،وخـصــوصــا
أنــه يــدمــج بــن أرب ـعــة اق ـتــراحــات قدمت
إلــى املجلس .وقــال« :إذا أردنــا مكافحة
الفساد فالقانون ضروري»!
ً
الـ ـق ــان ــون ال ـ ـض ـ ــروري ف ـ ـعـ ــا ،فـ ــي ح ــال
ت ـط ـب ـي ـق ــه ،هـ ــو ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــرام ـ ــي إل ــى
تـحــديــد آلـيــة التعيني فــي الـفـئــة األول ــى
في اإلدارات العامة وفــي املــراكــز العليا
ف ــي امل ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة .ت ـش ـيــر اآلل ـ ّـي ــة
إل ــى إجـ ــراء اخ ـت ـب ــارات م ــن خ ــال لجنة
مؤلفة من الوزير املعني ووزير التنمية
اإلدارية ورئيس مجلس الخدمة املدنية،
ع ـلــى أن تــرفــع أس ـم ــاء ال ـثــاثــة األوائـ ــل
إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـ ــذي يـخـتــار من
بينها اسمًا .في االقتراح الــذي قدم من

)مروان بوحيدر(

النائب جورج عدوان ،كان النص يشير
إل ــى إمـكــانـيــة أن ي ـطــرح ال ــوزي ــر املعني
على مجلس ال ــوزراء أسماء أخــرى إلى
جــانــب األس ـم ــاء ال ـثــاثــة ال ـتــي «ت ـفــوز»
بــآل ـيــة االخ ـت ـي ــار .وب ـعــدمــا اع ـت ـبــر عــدد
مــن ال ـنــواب أن النقطة األخ ـيــرة تنسف
اآللية عمليًا ،هدد النائب جبران باسيل
ب ــال ـط ـع ــن فـ ــي الـ ـق ــان ــون أم ـ ـ ــام امل ـج ـلــس

الحريري رأى االقتراح
مخالفًا للدستور ثم
ّ
صوت لمصلحته!

الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن ل ـلــوزيــر
صالحيات دستورية ،وله أن يقترح في
ال ــوزارة التي يتوالها أن يمأل الشغور
فــي وظــائــف الـفـئــة األولـ ــى .الـنـقــاش في
صالحيات الوزير طرح على التصويت.
سـقـطــت وج ـهــة ال ـن ـظــر ال ـتــي تـعـتـبــر أن
االقـ ـ ـت ـ ــراح غ ـي ــر دسـ ـ ـت ـ ــوري .الـ ــافـ ــت أن
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ص ـ ّـوت مؤيدًا
لفكرة أن االقتراح مخالف للدستور ،ثم
عــاد وص ـ ّـوت مــؤيـدًا االقـتــراح «املخالف
للدستور».
أما حزب الله ،فقد ّ
تحدث باسمه فضل
الـلــه ،معتبرًا أنــه سيسير فــي االقـتــراح
في حال إلغاء حق الوزير باالقتراح من
خــارج اآللـيــة ،وفــي حــال إلــزام الحكومة
تطبيق اآللـيــة على املــؤسـســات العامة،
ً
بــدال مــن النص الــذي كــان يعطيها هذا
الحق من دون إلزام .وبالفعل ،أخذ بهذه
التعديالت ،وحاز االقتراح األغلبية.

إل ـ ــى ذل ـ ــك ،واف ـ ــق امل ـج ـل ــس ع ـل ــى إق ـ ــرار
قانون فتح اعتماد بقيمة  1200مليار
لـ ـ ـي ـ ــرة ،ت ـن ـق ـس ــم إل ـ ـ ــى قـ ـسـ ـم ــن ،ال ـق ـس ــم
األول ي ـخ ـصــص ل ــدع ــم ش ـب ـكــة األم ـ ــان
االجتماعي ،والقسم الثاني للقطاعات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة وال ـح ــرف ـي ــن،
وت ـك ــون عـلــى شـكــل قـ ــروض ،كـمــا اتـفــق
على إحــالــة مـشــروع قــانــون بقيمة 300
مليار ليرة للقطاع التربوي.
كــذلــك تمت املــوافـقــة على إب ــرام اتفاقية
ق ــرض م ــع ال ـص ـنــدوق ال ـعــربــي لــإنـمــاء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي ت ـمــويــل
مشروع اإلسكان ،وكذلك وافق املجلس
ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح الـ ـق ــان ــون امل ـت ـع ـلــق ب ـهــدر
ال ـ ـغـ ــذاء ،ب ـح ـيــث ت ـع ـطــى ح ــواف ــز لـلــذيــن
يـ ـهـ ـب ــون املـ ـعـ ـلـ ـب ــات إل ـ ـ ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات
امل ـخ ـت ـصــة ل ـتــوزي ـع ـهــا ع ـل ــى ال ـع ــائ ــات
املحتاجة.
(األخبار)
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لبنان

لبنان
تقرير

قضية

المهل يشمل
قانون تعليق ّ
مهلة صرف المعلمين

(مروان طحطح)

فاتن الحاج
يبدو محامي نقابة املعلمني ،الوزير
السابق زياد بارود مقتنعًا بأن أزمة
ّ
ّ
األقـســاط والــرواتــب ال تحل بــأقــل من
«تشريع خــاص ســريــع» فــي املجلس
النيابي ينظم العالقة بــن ّ
مكونات
الـعــائـلــة ال ـتــربــويــة ،املـعـلـمــن واأله ــل
واملـ ـ ـ ـ ــدارس ،وي ــواك ــب ت ــداب ـي ــر إن ـهــاء
عقود املعلمني قبل  5تـمــوز .بحسب
ب ـ ـ ــارود« ،خـ ـط ــورة ال ــوض ــع ت ـت ـجــاوز
حـســن ال ـنــوايــا ل ــدى وزارة الـتــربـيــة،
فيما ال يمكن لـلـقــوانــن الـتــي ترعى
هذه العالقة ،وال سيما قانون تنظيم

املـ ـ ــدارس الـ ـص ــادر ف ــي 1959/ 6/15
وق ــان ــون تـنـظـيــم امل ــوازن ــة املــدرس ـيــة
الــرقــم  1996/ 515أن تفي بالغرض
فــي ظ ــرف أكـثــر مــن اسـتـثـنــائــي .وإذا
كـ ــان م ـئ ــات امل ـع ـل ـمــن ُي ـص ــرف ــون من
م ــدارس ـه ــم ك ــل عـ ــام ب ـف ـعــل املـ ـ ــادة 29
ال ـتــي تـعـطــي ال ـحــق لــرئـيــس املــدرســة
أن ي ـص ــرف م ــن ال ـخ ــدم ــة ّ
أي مـعـلــم،
شــرط أن يرسل إليه كتابًا مضمونًا
ّ
مع إشعار بالتسلم قبل  5تموز ،فإن
اآلالف ب ــال ـح ــد األدن ـ ـ ــى س ـي ـغ ــادرون
امل ــدارس هــذا ال ـعــام ،نـظـرًا إلــى أن 13
ألــف معلم ومعلمة مــن أصــل  58ألفًا
ال يـقـبـضــون روات ـب ـهــم مـنــذ  4أشـهــر،

ربط األقساط بالرواتب
ال يجوز ألن الرابطة
التعاقدية هي بين
المعلمين والمدرسة
وليست مع األهل

ومنهم مــن يتقاضى  %50مــن راتبه
أو  %30فقط» .وإذ أشار إلى «مفارقة
ّ
أن مـعـلـمــن ف ــي مـ ـ ــدارس م ـمــاث ـلــة ال
يزالون يتقاضون رواتب كاملة ،رغم
أن األه ــال ــي ال ي ــدف ـع ــون األقـ ـس ــاط»،
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن الـ ـ ــربـ ـ ــط بـ ـ ــن األقـ ـ ـس ـ ــاط
ورواتب املعلمني «ال يجوز .فالرابطة
التعاقدية هي بني املعلمني واملدرسة
وليست مع األهل».
بارود لفت الى أن قانون  1956يحدد
ثــاثــة أن ـ ــواع م ــن ال ـص ــرف :الـتــأديـبــي
والـ ـق ــان ــون ــي وال ـت ـع ـس ـف ــي ،وال يــذكــر
السبب االقتصادي على غــرار قانون
ال ـع ـمــل« ،وبــال ـتــالــي ف ــإن ت ـ ـ ّ
ـذرع إدارة

املدرسة بهذا السبب لصرف املعلمني
وعـ ـ ــدم إع ـط ــائ ـه ــم ت ـعــوي ـضــا مـخــالــف
للقانون» .وأهمية التشريع الجديد،
ب ـح ـس ــب ب ـ ـ ـ ــارود ،هـ ــو أن ـ ــه ي ـم ـك ــن مــن
ّ
«الـتـحـقــق مــن أن املــدرســة تـمــر بــأزمــة
ً
اق ـت ـص ــادي ــة فـ ـع ــا ،إذ ال ي ـم ـكــن ت ــرك
األمــر الستنسابية أصـحــاب املــدارس
والوثوق بأن املدرسة يمكن أن تفلس
خ ــال شـهــر أو شـهــريــن كـمــا يـ ّـدعــون
م ــن دون ت ـقــديــم وث ــائ ــق ومـسـتـنــدات
وم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات تـ ـثـ ـب ــت أن م ــدارسـ ـه ــم
مــأزومــة ،وه ــذا مــا يحصل عمليًا مع
قــانــون الـعـمــل ،فــاألمــر ليس مفتوحًا،
واملؤسسة مطالبة بإبرار ميزانيتها
وحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم إنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـه ـ ــا ومـ ـ ّـداخ ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا
ووارداتها»ّ ،
مشددًا على أنه «ال يمكن
أن ُيترك املعلمون يواجهون مصيرهم
أمام املحاكم وهم ال يقدرون على دفع
تكاليف الدعاوى القضائية».
وف ـي ـمــا ت ـح ــدد املـ ــادتـ ــان  29و 30مــن
قانون تنظيم املدارس  5تموز للتبليغ
عن الصرف من الخدمة أو ترك العمل
ل ـل ـس ـنــة امل ـق ـب ـلــة ،ل ـفــت ب ـ ــارود إلـ ــى أن
قانون تعليق املهل  2020/160الصادر
ف ــي ( 2020/5/14ي ـن ــص ف ــي مــادتــه
األولى على تعليق كل املهل القانونية
والقضائية والعقدية لغاية  30تموز
 ،)2020يشمل املهل املنصوص عليها
في قانون املدارس لسببني:
ً
 ألن القانون  2020/ 160جاء شامال،ومـ ــا أراد أن يـسـتـثـنـيــه امل ـ ـشـ ـ ّـرع مــن
أحكامه نـ ّـص عليه صراحة في املــادة
 2م ـنــه (ح ـ ــددت ب ــوض ــوح امل ـهــل الـتــي
ي ـب ـغ ــي امل ـ ـشـ ــرع إخ ــراجـ ـه ــا مـ ــن إطـ ــار
التعليق املنصوص عليه آنفًا ،ولكن
لم تذكر املهل الــواردة بموجب قانون
تنظيم الهيئة التعليمية في املدارس
الخاصة).
ألن هناك سابقة تشريعية في تعليقم ـه ــل قـ ــانـ ــون  1956هـ ــي الـ ـق ــان ــون 2
بتاريخ  ، 1982/1/28وبالتالي ليست
املــرة األولــى التي يراعي فيها املشرع
اللبناني أوض ــاع الهيئة التعليمية
في املدارس الخاصة ،وبالتالي يمكن
الـقــول بــأن تــاريــخ الخامس مــن تموز
ي ـن ـض ــوي ت ـح ــت ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة مــن
 2019 /10/18إلى .2020/7/30
ع ـلــى خ ــط م ـ ــواز ،ط ــرح ب ـ ــارود أف ـكــارًا
يمكن أن يتضمنها التشريع الجديد
لحل مشكلة األقساط ،منها أن تعطي
الـ ــدولـ ــة ح ــواف ــز لـ ـلـ ـم ــدارس لـتـسـتـمــر
كــاإلع ـفــاءات الضريبية واملساهمات
ع ــن األسـ ــر ،ك ــأن تــدفــع ع ــن ك ــل تلميذ
 %65م ــن كـلـفــة الـتـلـمـيــذ ف ــي املــدرســة
الرسمية ( 4ماليني ليرة).

تقرير

 300مليار ليرة للتعليم الخاص :ممنوع انهيار «الكارتيل»!
فاتن الحاج
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن أن «ان ـ ـه ـ ـيـ ــار» ال ـت ـع ـل ـيــم
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص يـ ـع ـ ـنـ ــي ان ـ ـه ـ ـي ـ ــار ال ـه ـي ـك ــل
الـتــربــوي ،وافــق املجلس النيابي على
اقـتــراح رئيسة لجنة التربية النيابية
الـنــائـبــة بـهـيــة ال ـحــريــري تـحــويــل 300
م ـل ـيــار ل ـي ــرة ل ــدع ــم الـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص،
م ــن خ ـ ــارج ال ـ ـ ـ ــ 1200م ـل ـيــار املـ ـق ـ ّـرة في
الجلسة التشريعية أمس ملواجهة أزمة
«كورونا».
وف ــي مـقــابــل اه ـمــال الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
ال ــذي يـتــوقــع أن يـنــزح إلـيــه نـحــو 150
ألــف تلميذ فــي الـعــام الــدراســي املقبل،
ستعد الحكومة اقـتــراح قــانــون يطلب

اعتمادًا إضافيًا يــراوح بني  300و500
م ـل ـي ــار ل ـي ــرة ت ــذه ــب مل ـس ــاع ــدة أه ــال ــي
ال ـ ـتـ ــامـ ــذة املـ ـحـ ـت ــاج ــن ف ـ ــي املـ ـ ـ ــدارس
الخاصة ليدفعوها أقساطًا للمدارس
املتعثرة التي تدفعها بدورها رواتــب
للمعلمني .لـكــن مــا هــي املـعــايـيــر التي
سـيـجــري اخـتـيــار الـعــائــات املحتاجة
على أساسها؟ وكيف يمكن التأكد من
ً
أن املدرسة الخاصة متعثرة فعال؟ وهل
ستطلب الدولة أن تبرز قطع الحساب؟
ويــرتـكــز الـتـصــور عـلــى اق ـتــراح مماثل
أقــر فــي فترة االنهيار املــالــي األول في
تسعينيات القرن املاضي ،أيام حكومة
الرئيس سليم الحص.
وف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،اقـتــرحــت

الـ ـح ــري ــري ت ـح ــوي ــل امل ـب ـل ــغ مـ ــن خـطــة
ّ
ال ـ ـ  1200م ـل ـيــار أو م ــن خ ــارج ـه ــا ،إال
ان رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بــري
رف ــض إقـ ــرار أي مـبـلــغ إض ــاف ــي خ ــارج

كيف يمكن التأكد
من أن المدرسة
ً
الخاصة متعثرة فعال؟

على الحافة

«سرقات موصوفة»

االستيالء على
ّ
«سحارة حامض»!

الـخـطــة ،ف ـكــان الـتــوجــه إلعـ ــداد اق ـتــراح
قانون في الحكومة لهذه الغاية .وكان
هــذا االقـتــراح نوقش أول من أمــس في
جلسة لجنة التربية النيابية بحضور
وزي ــر الـتــربـيــة ط ــارق امل ـج ــذوب وعــدد
مــن وزراء التربية السابقني وأعـضــاء
اتـحــاد املــؤسـســات التربوية الخاصة.
وداف ـ ــع ال ـح ــاض ــرون دف ــاع ــا مستميتًا
عن التعليم الخاص وض ــرورة إنقاذه
مــن «االن ـه ـيــار» ،وع ــن الـحـقــوق املــاديــة
امل ـس ـت ـح ـق ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس عـ ـل ــى الـ ــدولـ ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وضـ ـ ــرورة ت ــدخ ــل ال ــدول ــة
وإلزام املجلس النيابي بدفع مساعدة
مالية ألهالي طالب املدارس الخاصة.
وقدم منسق عام االتحاد األب بطرس

عـ ــازار ثــاثــة م ـشــاريــع قــوانــن تتعلق
برفع قيمة مساهمة الــدولــة للمدارس
املجانية بعدما تبني الـفــرق الشاسع
بــن كـلـفــة تعليم الـطــالــب فــي املــدرســة
الــرسـمـيــة وامل ــدرس ــة ال ـخــاصــة ،وإل ــزام
ال ـص ـن ــادي ــق واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـضــام ـنــة
ب ـت ـســديــد امل ـن ــح الـتـعـلـيـمـيــة م ـبــاشــرة
إلــى امل ــدارس ،وتـقــديــم مـســاعــدة مالية
ألهــالــي الـطــاب فــي امل ــدارس الخاصة،
ع ـلــى أسـ ــاس أن ال ــدول ــة م ـســؤولــة عن
ش ـع ـب ـهــا .ووعـ ـ ــدت ال ـنــائ ـبــة ال ـحــريــري
باستصدار قانون يلزم الحكومة بدفع
مستحقات املــدارس املجانية السنوية
املـتــأخــرة مـنــذ ال ـعــام ال ــدراس ــي - 2015
.2016

راجانا حمية
التهمة :سرقة حامض من بستان
ج ـ ـيـ ــرانـ ــه .رأس ـ ـ ـ ــان مـ ــن املـ ــاعـ ــز مــن
مـ ـ ــزرعـ ـ ــة أقـ ـ ــربـ ـ ــائـ ـ ــه .عـ ـلـ ـب ــة ح ـل ـيــب
ّ
لألطفال من الصيدلية .معلبات من
ُ
الـســوبــرمــاركــتّ ...
أي شــيء يسعف
في ّ
سد الرمق.
هــذه ّ عينة من الشكاوى التي بات
ي ـت ـلــقــاهــا ال ـق ـضــاء أخـ ـيـ ـرًا .ل ــم تعد
التهم التي ُت ّ
سجل في أقالم املحاكم
كـ ـلـ ـه ــا سـ ـ ــرقـ ـ ــات مـ ـ ـص ـ ــاغ وأم ـ ـ ـ ــوال
وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن أفـ ـع ــال
السرقة التي يعاقب عليها القانون،
فمع ازدي ــاد حــاجــة الـنــاس فــي ظل
ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة،
يـ ـ ــدرج ن ـ ــوع ج ــدي ــد م ــن ال ـس ــرق ــات
ف ــي أقـ ــام مـحــاضــر امل ـحــاكــم :لقمة
الـ ـعـ ـي ــش .هـ ـ ــذا مـ ــا خ ـ ـبـ ــره ،أخـ ـيـ ـرًا،
قاضي األمور املستعجلة في جزاء
صور ،محمد مازح.
ـام قـلـيـلــة ،فــوجــئ الـقــاضــي
ق ـبــل أي ـ ـ ٍ
م ــازح بـطـلـبــات إخ ــاء سـبـيــل على
مكتبه ملتهمني بسرقة حامض من
ّ
يصدق.
أحد البساتني في صور .لم
سـ ــأل رئ ـي ــس ال ـق ـلــم ع ــن ال ـش ـكــوى،
فكان الجواب من األخير «يا ّ
ريس
ف ــي ك ـت ـيــر» ،ي ـقــول ال ـقــاضــي م ــازح.
كانت تلك املرة األولــى التي يواجه
ـض.
ف ـي ـهــا أمـ ـ ـرًا كـ ـه ــذا :س ــرق ــة حــامـ ّ
صحيح أن فعل السرقة هنا أخف
ً
ث ـق ــا ،ول ـكــن «س ـ ّـح ــارة» الـحــامــض
فــي مثل تلك الـظــروف أكثر وجعًا.
ال أحكام في القانون لسرقة كهذه.
ف ـك ـيــف س ـي ـت ـصــرف ال ـق ــاض ــي إزاء
طـلــب ك ـهــذا؟ ّ
أي ن ـ ّـص فــي الـقــانــون
ّ
للبت في إخالء السبيل؟
قد يتبعه
ّ
لــم يكن أمــام القاضي ســوى اتباع
«مــا يقوله الضمير» ،يـقــول .لهذا،
أعطى موافقة فورية على الطلبات،
ب ـع ــدم ــا «تـ ــركـ ــت ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي ال ـج ـن ــوب األم ــر
لتقدير املحكمة وبعد أخذ موافقة
املـ ــدعـ ــن ش ـخ ـص ـي ــا» .ص ـح ـي ــح أن

مــا يفعله م ــازح هــو مـجــرد تدبير
مـ ــؤقـ ــت «ب ــانـ ـتـ ـظ ــار بـ ـ ــدء ج ـل ـســات
الـحـكــم ،ذل ــك أن فـعــل ال ـســرقــة ،وإن
أسقط املـ ّـدعــي حقه ،ال يسقط معه
الـحــق ال ـعــام» ،إال أنــه فــي مثل تلك
ّ
الظروف االقتصادية الصعبة «أقل
الواجب».
واعتبر القاضي أن ما فعله «ليس
تشجيعًا على السرقة ،ولكن إدراكًا
بـ ـ ــأن مـ ــن جـ ـ ــاع سـ ـيـ ـخ ــرج ش ــاهـ ـرًا
سيفه ليطعم أهـلــه ( )...فـتــداركــوا
األمر أيها الحكام» .وهو إذ يفعل
ّ
«سحارة
ذلك ،يعرف بأن من سرق
حامض» لم يفعل ذلك ألنه سارق،
ب ــل ألن ــه جـ ــاع .وف ــي ه ــذه ال ـحــالــة،
وبما أن السارق «سرق عن حاجة،
ُ
فاألولى أن تقطع يد الحاكم» .هذا
ما قاله مازح ،الذي كان أمس على
موعد مع طلب إخالء سبيل جديد
يتعلق بـســرقــة «رأس ــن مــن املــاعــز
في منطقة عني بعال» .لم تعد تلك
ال ـط ـل ـب ــات ت ـف ــاج ــئ ال ـق ــاض ــي ،كـمــا
غـيــره مــن الـقـضــاة الــذيــن اع ـتــادوا.
يجزم مازح بأن مثل هذه الطلبات
«س ـت ـك ـثــر م ــع األي ـ ـ ــام ،وخ ـصــوصــا
فـ ــي ظـ ــل األوضـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الخانقة».
فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،كـبــرت ظــاهــرة
ســرقــة املـ ــواد الـغــذائـيــة .ويـمـكــن أن
تـعـثــر ك ــل ي ــوم عـلــى خـبــر هامشي
عــن ســرقــة أب لعلبة حليب ُ لطفله
أو س ـ ــرق ـ ــة أم لـ ـبـ ـع ــض ال ــخـ ـض ــر
إلطعام أطفالها أو ّ
أي شيء .فبعد
اسـ ـتـ ـفـ ـح ــال األزم ـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وخسارة كثيرين ألعمالهم بسبب
إقفالها« ،ممكن الناس تقتل لحتى
إلى هنا ،وصلت
تاكل» ،يقول مازحّ .
األمـ ـ ـ ــور .بـتـعـبـيــر أدق« ،إل ـ ــى هـنــا
ّ
أوصــل الحكام الـنــاس» .بكل راحــة
ّ
ضـمـيــر ،يـحــمــل م ــازح «املـســؤولــن
ما آلت إليه أحوال الناس ...ولو أن
ّ
ه ــؤالء قــامــوا بــأقــل ال ــواج ــب تجاه
املواطنني ،ملا أوجــدوا عــذرًا للناس
كي يسرقوا».

ّ
أي المركزية لمشكلة النفايات؟
حبيب معلوف
بعد أكثر من ربع قرن على استحداثها ،ال تــزال وزارة البيئة
غير جاهزة للعمل ضمن أطر استراتيجية وقانونية محددة.
وآخر األدلة على ذلك ،القرار «التجريبي» األخير بتحويل 200
طــن مــن النفايات يوميًا كانت تنقل الــى مطمر الـجــديــدة ،الى
معمل غسطا (كسروان) الــذي أنشئ عام  2017وتوقف عن
العمل عام  .2018الجديد هذه املرة ،في أزمة هذا امللف املتكررة،
ّ
أن وزير البيئة هو نفسه من يتولى حقيبة التنمية االدارية التي
كانت تدير بعض مشاريع معالجة النفايات مع البلديات ،خارج
بـيــروت وجبل لبنان ،بتمويل معظمه مــن االتـحــاد األوروب ــي.
ّ
وكم كان مفيدًا لو اطلع وزير البيئة والتنمية االدارية دميانوس
قطار على بعض النماذج من «الالمركزية» ومدى نجاحها أو
فشلها واألسـبــاب والـعــوائــق ...إلــخ ،قبل اتـخــاذ قــرار باعتماد
معمل غسطا ملعالجة قسم من نفايات قضاء كسروان (بني
 150و )200الذي يراوح حجم نفاياته املنزلية الصلبة بني 350
و 400طن يوميًا ،بحسب تقديرات املتعهدين املنفوخة إجماال.
ُّ
في املفاوضات التي كلف بها مجلس اإلنماء واإلعمار من قبل
الحكومة (قرار رقم  10بتاريخ  ،)202020/5/5طالب أصحاب
ً
املعمل بتقاضي  57دوالرًا للطن ،فرزًا وتخميرًا وتحويال الى
ّ
وقود بديل  rdfوطمرًا ملا يتبقى ،على أن تكون مدة العقد سبع
سنوات (االتـجــاه في مجلس ال ــوزراء ليكون خمس سنوات).
كـمــا طـلـبــوا سلفة بقيمة  800أل ــف دوالر (تـفـيــد املـعـلــومــات
بأن مجلس الــوزراء وافق على  200ألف دوالر) ،فيما ال يزال
النقاش يدور حول احتساب سعر صرف الدوالر مقابل الليرة.
إال أن املطلعني على املـلــف يــؤكــدون أن هـنــاك مشاكل كثيرة
تتعلق بالبلديات وبمشاريع عديدة متضاربة ،تشكل عائقًا
أمام التنفيذ .كما أن هناك مالحظات عديدة حول املعمل نفسه،
بما ال يجعله نموذجيًا في املعالجة الالمركزية ،كما يعتقد
ّ
املتحمس للموضوع ،إذ إن كلفة الطن في املعامل
وزير البيئة
من الحجم نفسه التي تشرف عليها وزارة التنمية االدارية ال
تتعدى  40دوالرًا للفرز والتسبيخ والطمر .أما تحويل بعض
النفايات الــى وقــود بــديــل ،فيكون فــي الـعــادة مــن دون مقابل،
ويستفيد صاحب املعمل من بيعه ،شأنه شــأن املــواد القابلة
إلعــادة التصنيع بعد الـفــرز .أضــف الــى ذلــك أن املعمل يعاني
مــن مشاكل ،مثل أمكنة التخمير غير املحمية مــن ترسبات
عـصــارة النفايات ،واملطمر غير املجهز بـعــازل وفــق املعايير
الصارمة لهذه العمليات .كما لم يجر البحث تمامًا في قواعد
املعالجة ،وهل سيكون الفرز في املعمل أم في املصدر ،وما هو
حجم املــواد التي ستبقى للطمر (مع تفضيل أن تكون هناك
ضوابط وحوافز لتكون بأقل قدر ممكن) .أما املشكلة األكبر
فهي في تحويل بعض النفايات الــى طاقة ( .)rdfصحيح أن
قانون النفايات ّ
تضمن التفكك الحراري ،وهذه التقنية ضمن
بـنــوده ،إال أن ذلــك جــاء ضمن «تهريبة» لــإســراع فــي تقديم
مشاريع ملؤتمر «سـيــدر» إلنـشــاء مـحــارق مكلفة ،ومــن دون

موافقة القسم االكـبــر مــن املجتمع املــدنــي البيئي املتابع لهذا
املـلــف ،واملتخوف مــن اعتماد تقنيات الـحــرق ،إن فــي محارق
للنفايات أو في أفران شركات االسمنت وبعض املعامل الكبرى
كـبــديــل مــن ال ــوق ــود .وإذا ك ــان صحيحًا أن بـعــض «مــافـيــات
ال ـحــرق» نجحت فــي استمالة بعض «ال ـخ ــوارج» فــي املجتمع
ُ
املدني ملصلحة اعتماد الـ ،rdfإال أن هؤالء طردوا من التحالفات
البيئية الكبرى لهذا السبب تحديدًا ،منذ مدة بعيدة ،ولم تعد
لديهم صفة تمثيلية .والسؤال األبرز :كيف تقبل وزارة البيئة
اعتماد تقنيات كهذه قبل أن ّ
تحدد املواصفات واملقاييس لهذه
املــواد واملراسيم التنظيمية العتمادها ،وقبل أن تبرر اعتماد
املحارق ،من ضمن استراتيجية شفافة تعتمد مبادئ بيئية
معلنة تمت مناقشتها والتوافق حولها على أوسع نطاق.
وكان مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة في  2020/5/19قد
ّ
ناقش هذا املوضوع ،واطلع على تقرير مجلس اإلنماء واإلعمار
ّ
الذي كشف على معمل غسطا وقدم تقريرًا إيجابيًا بتقنياته،
طارحًا ثالثة خـيــارات :إمــا اعتماد الالمركزية وتطبيق العقد
الذي كان بني الشركة وبلدية غسطا ،والذي فشل لعدم تمكن
البلديات من الدفع ،أو ضم املعمل الــى املشاريع التي تديرها
وزارة التنمية االداريـ ــة ،أو التعاقد مــع الـشــركــة املشغلة على
غــرار العقود املوقعة مع املشغلني الحاليني في بيروت وجبل
لبنان .الحكومة ،فــي جلستها االخـيــرة ،لــم تهتم إال بالسعر
الذي طلبت التفاوض لتخفيضه ،وبالسلفة وبمدة العقد وسعر
الصرف… إال أن املشكلة بقيت عند وزارة البيئة التي اعتبرت
نفسها «ملحوقة» من اللحظة االولــى ،وأن عليها التعامل مع
املشكلة بالذهنية الطارئة نفسها التي حكمت هذا امللف منذ
نهاية الحرب االهلية ،بدل أن تسعى لربط الحل املؤقت بخطط
ُ
استراتيجية مستدامة ،كان يفترض أن ت ِع ّدها منذ زمن بعيد.
هــذا امللف سيكون على جــدول اجتماع لجنة البيئة النيابية
اإلثـنــن ،بـنــاء على دع ــوة مــن رئيسها الـنــائــب م ــروان حـمــادة،
وال ـت ــي س ـي ـعــرض فـيـهــا وزيـ ــر الـبـيـئــة رؤي ـت ــه لـلـحــل املــرحـلــي
واالستراتيجي ،في حني أظهرت وزارة البيئة بعض الضعف
واالستسالم للحالة الطارئة ،ولم تطلب تقييم املرحلة السابقة
بأكالفها ومـخــاطــرهــا الـكـبـيــرة ،وال بمراجعة االستراتيجية
وقانون العام  ،2018بــدل طلب مراجعة خارطة الطريق التي
ً
وضعها الوزير السابق ،تسهيال إلنشاء املحارق في املرحلة
املقبلة واعتماد الكثير من املطامر في املناطق كافة.
ّ
ستضيع فرصة جديدة لكسر االحتكارات في هذا القطاع،
فهل
ولوضع خطة مركزية قوية تقسم األدوار الالمركزية للبلديات
واالتحادات ،بعد تحديد املبادئ والتوجهات العامة واألولويات
واألهداف والتقنيات املقبولة التي يفترض تشجيعها ودعمها
وتلك الخطرة واملكلفة التي يفترض استبعادها ...لكي ال يفهم
أن الالمركزية قد تعني أن تحل كل بلدية مشكلتها بنفسها
وعلى طريقتها ...والتي قد تنتهي بفوضى عارمة ،تضاف الى
الفوضى املالية واالداريــة والسياسية التي وقعنا فيها بسبب
سوء االدارة نفسها؟!

الحدث
إجالء المغتربين :المرحلة الرابعة األسبوع المقبل
ّ
ست طائرات ستصل تباعًا إلى ُ مطار
بـيــروت ،خــال الـســاعــات ال ــ 48املقبلة،
ّ
تقل نحو  700وافد ضمن عملية إجالء
املـغـتــربــن .فــي امل ـبــدأ ،كــان يفترض أن
يكون األحد املاضي اليوم األخير الذي
يستقبل فـيــه لـبـنــان مـغـتــربــن .وفيما
يؤكد معنيون أن الطائرات الست هي
«مـلـحــق» للمرحلة الثالثة مــن عملية
ُ
اإلجـ ـ ــاء ،ت ـف ـيــد م ـع ـلــومــات «األخـ ـب ــار»
ّ
بـ ُـأن لبنان سيكون منتصف األسبوع
املقبل على موعد مــع املرحلة الرابعة
من العملية.
وك ّــان رئ ـيــس الـحـكــومــة ح ـســان دي ــاب
ت ــرأس ،أول مــن أمــس ،اجتماع اللجنة
الـ ــوزاريـ ــة لـ ـع ــودة امل ـغ ـتــربــن ملـنــاقـشــة
ت ـح ـض ـي ــرات امل ــرح ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة «ال ـت ــي
ُ
ستحدد الحقًا».
م ـس ـت ـشــار وزيـ ـ ــر ال ـس ـي ــاح ــة مـ ـ ــازن بــو
ضرغم أوضح لـ «األخبار» أن استئناف
رحــات اإلجــاء رهــن أعــداد اإلصابات

ُ
ُ
الـ ـت ــي س ــت ـس ـ ّـج ــل فـ ــي األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة،
الف ـتــا إل ــى أن تقييم وزارة الـصـحــة ال
يــزال ،حتى اآلنُ ،مطمئنًا لجهة أعــداد
اإلص ــاب ــات رغ ــم األرق ـ ــام الــاف ـتــة الـتــي
ُسجلت في الفترة املاضية.
بحسب املـعـلــومــات ،فــإن القسم األكبر
من رحالت الدفعة الرابعة ُ
سيخصص
إلجــاء مغتربني مــن أفريقيا ،وطــاب
عــال ـقــن ف ــي ب ـعــض الـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
عـلـمــا أن اإلق ـب ــال ع ـلــى ت ـقــديــم طـلـبــات
ال ـع ــودة ت ــراج ــع بـشـكــل الفـ ــت ،بحسب
مـ ـص ــدر فـ ــي ش ــرك ــة «طـ ـ ـي ـ ــران الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ك ـث ـي ـرًا مــن
ال ــرح ــات املـ ـق ـ ّـرر تـنـظـيـمـهــا سـتـحـمــل
ّ
أعـ ـ ـ ــدادًا م ــن الـ ــركـ ــاب أقـ ـ ــل ب ـك ـث ـيــر مـمــا
تستوعبه الطائرات.
مصادر «األخبار» أشارت إلى أنه رغم
طلب فتح
إلحاح الـ «ميدل إيست» على
ُ
املطار بعد الثامن من حزيران املقبل،
ّ
أصر على انتظار التقييم
إال أن دياب

9

دياب لم يستجب
لطلب الـ«ميدل ايست»
فتح المطار في
الثامن من حزيران

الـ ــذي سـتـخـلــص إل ـي ــه وزارة الـصـحــة
بعد وصول الدفعة الرابعة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ث ـ ّـم ــة نـ ـق ــاش آخ ـ ــر طــرح ـتــه
ّ
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ت ــرح ـي ــل
تدريجي للعامالت والعمال األجانب،
إم ــا بـكـلـفــة مـتــدنـيــة أو بـشـكــل مجاني
طاملا أن الطائرات التي تتوجه إلجالء

امل ـغ ـتــربــن ت ـك ــون خــال ـيــة م ــن ال ــرك ــاب،
ُ
وقــد طـلــب مــن ال ـ «مـيــدل ايـســت» درس
ّ
تنظيم رحالت تسمح بأن تحط بعض
الـطــائــرات فــي الـبـلــدان الـتــي قــدم منها
العمال .والهدف من االقتراح «السعي
إلى تخفيف االكتظاظ ومعالجة جزء
م ــن مـشــاكــل ال ـع ـمــال ال ـتــي تـتـفــاقــم في
ظــل ال ـظــروف الــراه ـنــة» ،وف ــق مـصــادر
اللجنة.
وكــانــت وزارة الـصـحــة أعـل ـنــت ،أمــس،
تسجيل سبع إصابات فقط ( 4ملقيمني
م ـخ ــال ـط ــن و 3لـ ــوافـ ــدي ـ ــن) م ـ ــن أص ــل
 1459خ ـض ـعــوا ل ـل ـف ـحــوصــات /ال ـعــدد
اإلجمالي ُ
للمصابني إلى  .1168وبعد
أن وص ـل ــت ح ـ ــاالت ال ـش ـف ــاء إلـ ــى 699
ـات مستقرًا
حــالــة وال ي ــزال عــدد الــوفـيـ ُ
ع ـنــد  26وف ـ ــاة ،ي ـك ــون ع ــدد امل ـصــابــن
الفعليني فــي لـبـنــان بـلــغ الـ ــ 443حــالــة،
سبع منها في العناية الفائقة.
(األخبار)

(هيثم الموسوي)
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واضحًا في السنوات األخيرة
كان ً
أن جيال جديدًا بات يتابع اللعبة،
لكن الالفت كان غياب «الحرس
القديم» (عدنان الحاج علي)

11

حول العالم

مدرب اليبزيك :دافعنا كتالميذ المدارس

بعد طــول انتظار أعلن اإلتحاد اللبناني لكرة القدم إلغاء مفاعيل موسم  2019ـ  2020والتحضير
للموسم الجديد ،حيث وضع تصورًا شامال للموسم  2020ـ  .2021ويشمل اإللغاء دوري الدرجة األولى،
بطوالت دوري كرة الصاالت
الثانية ،الثالثة ،الرابعة والخامسة ،باإلضافة الى بطولة كأس لبنان وكافة
ّ
ثمة ّ
ومفاعيلها .وفي ظل هذا القرار ّ
تخوف في الشارع الكروي من أمرين ،أولهما ،إقامة المباريات
خلف أبواب موصدة الحقًاّ ،أما الثاني ،فهو تراجع الحضور الجماهيري ،ألسباب ّ
عدة
ٍ
ٍ

الجماهير اللبنانية...
هجرة ثانية!
خوف من موجة
ٍ

ّ
وجه املــدرب الشاب لنادي اليبزيك يوليان ناغلسمان انتقادات الذعة لدفاع فريقه
بعد تعادله مع ضيفه هرتا برلني  ،2-2في الدوري األملاني لكرة القدم ،معتبرًا أنهم
ّ
تصرفوا مثل «تالمذة املدارس».
وعــاد اليبزيك إلى مسلسل التعادالت وخسر فرصة اللحاق ببروسيا دورتموند
ّ
يتصدره بايرن ميونيخ حامل اللقب بفارق  7نقاط عن
في وصافة الــدوري الــذي
دورتموند.
ّ
قال ناغلسمان« :ال يمكننا سوى لوم أنفسنا .يجب أن نتعلم في يوم من األيام عدم
ّ
تلقي الهدف األول .عانينا في بداية املباراة ،وهذا طبيعي ألنه األسبوع األول نخوض
فيه مباراتني منذ عدة أسابيع».
وتلقى اليبزيك الـهــدف األول مــن ركلة ركنية عجز مدافعوه بغرابة عــن إبعادها،
لتصل إلى الصربي ماركو غروييتش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة التاسعة.
تابع مــدرب هوفنهايم السابق البالغ  32عامًا «تأخرنا ألننا كنا ندافع مثل فريق
لتالمذة امل ــدارس .ببساطة لــم نقم بـ ّ
ـأي شــيء ،الجميع كــان فــي موقعه ،برغم ذلك
ّ
سدد (غروييتش) بقدمه من داخل املنطقة» .أضاف مدرب الفريق الذي تعادل مع
فرايبورغ  1-1في آخر مباراة على أرضه «هذه املرة الثانية تواليًا نتلقى فيها على
أرضنا هدفًا من ركلة ثابتة».
وبرغم تقدمه  1-2عبر التشيكي باتريك شيك بعد طرد العبه مارسيل هالستنبرغ،
عجز اليبزيك عــن حصد النقاط وتلقى هــدف الـتـعــادل مــن ركـلــة ج ــزاء للبولندي
كريستوف بيونتيك في الدقائق العشر األخيرة.
ّ
وتصدر اليبزيك الدوري لفترة جيدة خالل املوسم الحالي الذي توقف لنحو شهرين
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد ،بيد أنه تراجع إلى املركز الثالث لتعادله أربع
مرات في آخر خمس مباريات.

علي زين الدين
ب ــن مـ ـب ــاراة الـنـجـمــة وال ـح ـك ـمــة عــام
 ،2000وت ــوص ـي ــة رئ ـي ــس الـحـكــومــة
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــورة م ـن ــع
ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري ف ــي املــاعــب
وتـنـفـيــذ امل ـق ـتــرح ب ــإش ــار ٍة م ــن وزي ــر
ٌ
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة حـ ـس ــن الـ ـ ّـس ـ ـبـ ــع ،ف ــاص ــل
زمـ ـن ـ ٌّـي ي ـب ـلــغ س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات .أرب ـع ــة
مــواســم كـ ّ
ـرويــة م ـ ّـرت ،ان ـحــدرت فيها
فنيًا وتسويقيًاّ
كرة القدم اللبنانية ّ
وماديًا وجماهيريًا ،قبل أن ُ
ّ
«يسمح»
ُللجمهور بالعودة إلى املالعب.
ف ـت ـحــت األب ـ ـ ــواب ،وب ـع ــد ن ـحــو سـنــة،
ب ــدا أن ال ـج ـم ـهــور ع ــاد ب ــزخ ــم خــال
م ـب ــاري ــات امل ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي خــال

إغالق أبواب
انعكس قرار
ّ
المالعب أمام المشجعين بشكل
كارثي على كرة القدم اللبنانية
اليوم تنتظر البطولة
مصيرًا قد يكون تكرارًا
لما عاشته قبل  13سنة

عقد باخ ثالث
جلسات في
مقر اللجنة
ّ
األولمبية
الدولية في
لوزان عبر
مؤتمر من
خالل الفيديو

ّ
التصفيات املونديالية املــؤهـلــة إلى
ال ـبــرازيــل  ،2014لـكــن ه ــذا الـحـضــور
ّ
الدولية،
الكبير اقتصر على املباريات
في حني لم يكن ُيسمح بالدخول إلى
املالعب إال بأعداد قليلة ،ال تتجاوز
 500مـشـ ّـجــع ح ـتــى ،خ ــال مـبــاريــات
ال ــدي ــرب ــي ب ــن ال ـن ـج ـمــة واألن ـ ـصـ ــار.
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا بـ ـنـ ـح ــو س ـ ـن ـ ـتـ ــن ،شـ ـه ــدت
مــدرجــات ملعب صـيــدا البلدي أكبر
ـاد بعد قــرار منع
حضور لجمهور نـ ٍ
ٍ
الجمهور ،فــي مـبــاراتــن متتاليتني،
ك ــاه ـم ــا ل ـل ـن ـج ـمــة ،ف ــي األس ـب ــوع ــن
األخيرين اللذين حسم فيهما النادي
لقب الدوري .امللعب عينه جمع عددًا
أكبر في لقاء النجمة والعهد (،)2014
ومن َّ
ثم ،صار الحضور الجماهيري

كورونا «يصيب» أستون فيال
يكبر أسـبــوعــا تـلــو اآل ًخ ــر ،وموسمًا
بـ ـع ــد م ـ ــوس ـ ــم ،خ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــع ازديـ ـ ـ ــاد
حـ ـ ّـدة امل ـنــاف ـســة ب ــن ث ــاث ــي الـنـجـمــة
واألنـصــار والعهد ،ليس على أرض
امل ـل ـعــب ف ـح ـســب ،ب ــل ب ــن املـشـ ّـجـعــن
عبر وسائل التواصل االجتماعي.
كــان واضـحــا فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
ً
أن جـيــا جــدي ـدًا بــات يـتــابــع اللعبة،
وه ــو أم ــر طـبـيـعــي ،لـكــن الــافــت كــان
غياب «الحرس القديم» ،أولئك الذين
ل ـهــم صـ ـ ٌ
ـور بــاألب ـيــض واألس ـ ـ ــود ،أو
ُ
بألوان خافتة ،التقطت خارج امللعب
ٍ
وداخ ـ ـلـ ــه ،ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات وش ــرف ــات
املنازل .الجمهور الذي أغلق شوارع
ّ
بيروت من املنارة إلــى عائشة بكار،
حيث منزل رئيس الحكومة األسبق

سليم الحص ،في تظاهرة لدعم نادي
النجمة واحتجاجًا على اتحاد الكرة
حينها .جمهور الراسينغ والحكمة
كان يحضر بــاآلالف على املدرجات،
وجـمـهــور األن ـصــار ص ــوره ال تغيب
أبدًا عن مشاهد ملعب بيروت البلدي.
هــذا الجيل ،غير القديم فعليًا ،غاب
بـمـعـظـمــه .األسـ ـب ــاب ع ـ ـ ّـدة ،مـنـهــا ما
ّ
ّ
السياسية ،ومنها
قسمته الطائفية
ّ
ّ
ّ
املـعـيـشــيــة ،وحــتــى االجـتـمــاعــيــة ،مع
ظهور وسائل التواصل االجتماعي،
ّ
بشكل
وتوفر بث الدوريات األوروبية
ٍ
أكبر ،وتنظيم روابــط ألنديتها ،لكن
أح ــد األس ـب ــاب الــرئـيـسـيــة ،ك ــان قــرار
ّ
املشجعني.
إغالق أبواب املالعب أمام
فـ ـ ـت ـ ــرة االب ـ ـت ـ ـع ـ ــاد عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرجـ ـ ـ ــات،

ّ
وان ـح ــدار امل ـس ـتــوى ال ـفــنــي ُللبطولة
ـدد مـ ــن امل ـع ـل ـنــن
ب ـعّــد انـ ـسـ ـح ــاب ع ـ ـ ـ ٍ
وقــلــة اهـتـمــام الـسـيــاسـيــن بــاألنــديــة
ودعـمـهــا مــالـيــا ،كــان لها تأثير على
ال ـج ـم ـهــور ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـرر ع ــدم املـتــابـعــة
ك ـم ــا الـ ـس ــاب ــق ،فـ ـخ ــرج مـ ــن الـ ــدائـ ــرة
الكبيرة ،التي كانت تضم املتابعني
ّ
األوفـيــاء ّألنديتهم ،في حني اتسعت
دائـ ـ ـ ــرة امل ــش ـج ـع ــن غ ـي ــر امل ـت ــاب ـع ــن،
أول ـئ ــك ال ــذي ــن ُي ـع ـ ّـرف ــون ع ــن أنفسهم
ب ـم ـشـ ّـج ـعــي ال ـ ـنـ ــادي الـ ـف ــان ــي ،دون
ّ
حضور مبارياته ،أو حتى االهتمام
بمعرفة أخباره ونتائج مبارياته.

مصير مجهول
ال ـي ــوم ،تـنـتـظــر الـبـطــولــة مـصـيـرًا قد

يـ ـك ــون تـ ـ ـك ـ ــرارًا ملـ ــا ع ــاش ـت ــه ق ـب ــل 13
س ـنــة .م ـنــع ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري،
ملوسم واحد ،سيترك أثرًا كبيرًا
ولو
ٍ
على املتابعة ،وسيزيد من الضائقة
املالية التي تعيشها األندية بطبيعة
الحال ،ولو أن مردود تذاكر املباريات
ل ـي ــس ك ـب ـي ـرًا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى مـعـظــم
األندية التي فقدت قسمًا ال بأس به
من جمهورها.
ٌ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ث ـ ّـم ــة تـ ـخ ـ ّـوف آخ ـ ــر ،من
ّ
تـ ــراجـ ــع الـ ـحـ ـض ــور ح ــت ــى فـ ــي ح ــال
ُسمح للجمهور بمتابعة املباريات
م ــن ع ـلــى امل ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــات .هـ ــذا ال ـت ـخـ ّـوف
ُ
ّ
محليًا فحسب ،بل يحكى عنه
ليس
ك ـث ـي ـرًا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،ع ـبــر م ـســؤولــن
ّ
وأطباء نفسيني .فقد أشار
رياضيني

ّ
هــؤالء إلــى خــوف الــنــاس مــن العودة
إلــى املــاعــب ،حيث االزدحـ ــام ،وعــدم
إمكانية ضبط اإلجـ ــراءات الوقائية
من فيروس كــورونــا في حــال وجود
أعـ ــداد كـبـيــرة مــن املـشـ ّـجـعــن .بعض
املواقع الرياضية أجرت استفتاءات
جـمــاهـيــريــة مل ـعــرفــة رأي املـشـ ّـجـعــن
بحضور
حــول استئناف املـبــاريــات
ّ ٍ
سلبية
جماهيري ،والنتائج جــاءت
بمعظمها.
ه ــذا مــن الـجــانــب الـطـ ّـبــي .ولـكــن ّ
ثمة
ٌ
سبب آخر ُيبعد الجمهور عن املالعب
ـ غـيــر إهـمــالـهــا شـبــه ال ـت ــام بطبيعة
الـ ـح ــال ـ أال وهـ ــو األنـ ــديـ ــة .األخ ـي ــرة
بمعظمها لم تعد تكترث بالجمهور
أساسًا ،بل صارت تسعى إلى البقاء،

مل ـ ـجـ ـ ّـرد وج ـ ـ ــود اسـ ـمـ ـه ــا بـ ــن أن ــدي ــة
الــدرجــة األول ــى .تبحث عــن مساعدة
ّ
مــالـيــة سياسية أو حــتــى اتـ ّحــاديــة/
ح ـكــومـ ّـيــة .األن ــدي ــة ال ـتــي تــخ ـلــت عن
العـبـيـهــا خ ــال األزم ـ ــة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ّ
مشجعيها.
األخيرة ،خسرت احترام
رب ّـ ـ ـم ـ ــا ،ل ـ ـ ّـم ن ـف ـت ـق ــد كـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم كـمــا
ـور
كــنــا ن ـتــوقــع .ب ــدأ األم ــر بـنـشــر ص ـ ٍ
ـات م ــن املـ ـب ــاري ــات ،أو
قــدي ـمــة ل ـل ـق ـطـ ٍ
مقاطع فيديو ،ثــم رجــاء باستئناف
امل ـس ــاب ـق ــات ،ب ـعــدهــا سـ ــؤال ع ـ ّـم ــا إذا
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك أي بـ ـط ــول ــة م ـن ـقــولــة
ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،وحـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـبـ ــاريـ ـ ٌـات
شغف
الدوري األملاني ،لم يكن هناك ّ
بمتابعة املباريات كما كان متوقعًا.
ص ـح ـيـ ٌـح أن ن ـســب امل ـش ــاه ــدة كــانــت

قياسية ،لكن هذا في األسبوع ّ
ّ
األول،
وفــي بعض املـبــاريــات ،فــي حــن كان
ّ
مـشـ ّـجـعــو ال ـك ــرة ي ـســألــون ح ــت ــى ّعن
الـ ــدوري الـبـيــاروســي .وم ــن املـتــوقــع
أن تـ ـت ــراج ــع نـ ـس ــب امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة ه ــذا
ّ
األس ـب ــوع والـ ــذي يـلـيــه ،حــتــى تـعــود
البطوالت
إلــى طبيعتها .هــذا حيث
ّ
الكبيرة ،فكيف عن دوري ،من املتوقع
ُ
دون أجــانــب وبــانـخـفــاض
أن يـلـعــب ّ
ُ
املـسـتــوى الـفــنــي ،وقــد ال ت ـشــارك فيه
جميع األندية أيضًا ،وحيث مالعب
ال ّ
تقدم أي خدمة للجماهير ،وكانت
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة خـ ــارج اهـتـمــام
الدولة ،بل إن الرياضة ككل ،لم تعد
مـنــذ س ـن ــوات ،ضـمــن أول ـ ّ
ـوي ــات أحــد،
ّ
حتى الالعبني أنفسهم.

ُ
باخ يشرك العائلة األولمــبية في آثار أزمة كورونا
أع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة
األربعاء أن رئيسها األملاني توماس
بـ ــاخ أج ـ ــرى سـلـسـلــة م ــن املـ ـش ــاورات
مع جميع أعضائها ملناقشة عواقب
فـيــروس كــورونــا املستجد ال ــذي أدى
إلـ ـ ــى ت ــأج ـي ــل أوملـ ـبـ ـي ــاد ط ــوك ـي ــو مــن
الصيف املقبل إلــى عــام  .2021وعقد
ب ــاخ ث ــاث جـلـســات ف ــي مـقــر اللجنة
االوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي لـ ـ ـ ــوزان عـبــر
مؤتمر من خالل الفيديو.
وأوض ـح ــت الـهـيـئــة ال ــدول ـي ــة «ع ـقــدت
ال ـل ـج ـنــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة سـلـسـلــة
مــن امل ـش ــاورات الــداخـلـيــة مــع أعـضــاء
ال ـل ـج ـنــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة بـمـثــابــة

تـحـضـيــر لـلـجـلـســة ال ـت ــي سـتـعـقــدهــا
الـلـجـنــة التنفيذية فــي اجـتـمــاعــه في
 10حزيران /يونيو» .وتعقد اللجنة
األوملبية الدولية جمعيتها العمومية
امل ـق ـب ـلــة ب ـطــري ـقــة اف ـت ــراض ـي ــة ف ــي 17
تموز /يوليو بالنظر إلى اإلجــراءات
امل ـت ـخ ــذة مل ـكــاف ـحــة ج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
كورونا املستجد.
وك ــان م ـقــررًا أن تعقد ه ــذه الجمعية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــ 136ال ـص ـي ــف امل ـق ـبــل
ف ــي طــوك ـيــو عـشـيــة اف ـت ـتــاح األل ـع ــاب
األوملبية الصيفية التي كانت ّ
مقررة
ّ
وتأجلت إلى
في العاصمة اليابانية
العام املقبل بسبب فيروس كورونا.

وتـ ــم ت ـق ـس ـيــم األع ـ ـضـ ــاء امل ـئ ــة لـلـجـنــة
األوملبية الدولية إلى ثالث مجموعات
ح ـســب لـغـتـهــم ومـنــاطـقـهــم الــزمـنـيــة.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر م ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة
األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة إن ب ــاخ رغ ــب في
جمع وجهات نظر األعضاء وال سيما
ب ـشــأن عـمـلـيــة إدارة ع ــواق ــب جائحة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا .وأض ـ ـ ــاف أن ب ــاخ
يــريــد سـمــاع «أف ـكــار وت ـجــارب جميع
األعضاء في جميع أنحاء العالم» في
مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وس ـبــق ل ـبــاخ أن دع ــا جـمـيــع رؤس ــاء
ال ـل ـج ــان األوملـ ـبـ ـي ــة لـيـبـلـغـهــم ف ــي 24
آذار /مـ ـ ـ ــارس قـ ـ ـ ــرار ت ــأجـ ـي ــل دورة

األل ـع ــاب األومل ـب ـيــة ف ــي طــوكـيــو حتى
ع ــام  .2021لـكـنـهــا املـ ــرة األول ـ ــى منذ
بداية األزمــة الصحية التي يستشير
فـيـهــا األعـ ـض ــاء ع ـلــى وج ــه الـتـحــديــد
حول عواقب الوباء .وكان باخ محاطًا
بشكل خاص بمدير األلعاب األوملبية
كــريـسـتــوف دوب ــي ،مــديــر الــريــاضــات
كـيــت مــاكــون ـيــل ،امل ــدي ــر ال ـع ــام للجنة
األوملبية الدولية كريستوف دي كيبر
واملــديــرة املالية العراقية البريطانية
النــا ح ــداد .كما تـحــدث املــديــر الطبي
ري ـت ـشــارد بــادج ـيــت ملـنــاقـشــة مـســألــة
اللقاح ضد الفيروس ،بحسب مصدر
آخـ ـ ــر قـ ــريـ ــب م ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة

الدولية.
وك ـ ــان بـ ــاخ رجـ ــح األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
أن يتم إلـغــاء دورة األلـعــاب األوملبية
الـصـيـفـيــة ف ــي طــوكـيــو ف ــي ح ــال عــدم
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
املستجد في صيف عام  ،2021بعدما
ت ـس ـب ــب ت ـف ـش ـي ــه ب ـت ــأج ـي ــل م ــوع ــده ــا
األساسي في صيف العام الحالي.
وعلى رغــم أن بــاخ انطلق فــي موقفه
مــن آخـ َـر مشابه أب ــداه رئيس ال ــوزراء
الياباني شينزو آبي ،رفض مسؤول
فــي اللجنة املنظمة وضــع األوملبياد
أمام خيار اإللغاءّ ،
مشددًا على أن ذلك
لم يتم طرحه في النقاشات السابقة.

توفي والد مدرب أستون فيال اإلنكليزي دين سميث بعد إصابته بفيروس كورونا
املستجد ،بحسب ما أعلن النادي املشارك في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم .وأشار
نادي مدينة برمنغهام إلى أن رون سميث ( 79عامًا) ،كان يعاني من الفيروس منذ
أربعة أسابيع .وجاء في بيان «يؤسف عائلة أستون فيال أن تعلن وفاة رون سميث،
والد مدربنا الحالي دين ،عن عمر  79عامًا».
تابع «رون الذي كان يعيش أخيرًا في دار رعاية بعد تشخيص إصابته بداء الخرف
قبل ســت سـنــوات ،أصـيــب بالفيروس منذ أربـعــة أســابـيــع ،وبـعــد فـتــرة وجـيــزة في
املستشفى توفي إلى جانب أفراد عائلته».
أضاف «كان رون ،املشجع الدائم ألستون فيال ،ضيفًا في ملعب فيال بارك لسنوات
عديدة ونقل ّ
حبه للنادي إلى أطفاله .باإلضافة إلى وجوده الدائم في املباريات البيتية،
كــان رون شــاهـدًا على األي ــام الرائعة فــي أي ــار /مايو  1982عندما رفــع فيال اللقب
األوروبي في روتردام».
وسميث ليس أول مدرب في الــدوري اإلنكليزي يخسر أحد أقاربه بسبب فيروس
كورونا ،إذ توفيت والدة اإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي عن 82
عامًا الشهر املاضي .وخطا الدوري اإلنكليزي خطوة إضافية نحو استئناف املوسم
الذي توقف منذ آذار /مارس بسبب تفشي فيروس كورونا ،وذلك من خالل السماح
باالحتكاكات في التمارين.
ّ
وجاء هذا القرار الذي اتخذته رابطة الدوري ،بعدما أجازت الحكومة البريطانية األحد
االنتقال إلى «املرحلة الثانية» من خطة استئناف منافسات املسابقات الرياضية
التي تسمح لالعبني باالحتكاك في التدريبات ،بما في ذلك التصديات واملواجهات،
ملساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة إلى املواجهات التنافسية.
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ياسر عبد الحسين *
ّ
ألول مــرة يكتب رئـيــس أمـيــركــي رواي ــة ،وهي
تلك التي كتبها بيل كلينتون باالشتراك مع
ال ــروائ ــي الـشـعـبــي جـيـمــس بــاتــرســون James
 Pattersonالتي حملت عنوان «الرئيس مفقود»
وإن كانت الرواية
ّ .The President is missing
لكنها ّ
تعبر بشكل
خيالية في بعض أحداثها،
ّ
ع ــام عــن األف ـك ــار املـتـعــلـقــة ب ــدور الــرئ ـيــس في
ّ
صنع القرار ،خصوصًا تلك القرارات املتعلقة
بالسياسة الخارجية في وقــت األزمــات ،فهي
تحكي قـ ّـصــة هـجــوم فـيــروســي خطير ُيــرجــع
العالم وتحديدًا الــواليــات املتحدة األميركية
إل ــى ع ـصــر الـ ـظ ــام ،ب ـعــد ق ـطــع اإلن ـت ــرن ــت عن
العالم ،وفيها إشــارات واضحة إلى نقد حكم
دونالد ترامب ،كما تعطي إشارات واقعية إلى
بعض األحداث بأسماء مستعارة ،مثل انقالب
ملك ّالسعودية الشاب وسيطرته على الحكم،
وت ــدخ ــل روس ـيــا فــي االن ـت ـخــابــات األمـيــركـيــة،
والــرئـيــس دنـكــن الــذي كــان أسـيـرًا فــي الـعــراق،
ث ـ ّـم أصـبــح رئـيـســا لـلــواليــات املـتـحــدة ليواجه
الفيروس على ّ
حد تعبير الرواية (في صفحة
 )340بعبارة أن «إطالق الفيروس سيؤدي بنا
إلى االنهيار االقتصادي والذعر والهستيريا
الجماعية».
ُ
ّ
رغــم أن الــروايــة انتقدت فــي األوس ـ ًـاط األدبية
ُ
ّ
بشكل عــام ،وعــدت سيئة ومحاولة لتبييض
س ـيــاســات كـلـيـنـتــون بـشـكــل خ ــاص ،وال ـحــزب
الديموقراطي بشكل عام ،لكن بحسب دراسات
امل ـن ـهــج الــذه ـنــي فــإن ـهــا يـمـكــن أن تـكـشــف عن
بعض تفاصيل عقائد الرئيس وأفكاره تجاه
العالم .هي ليست املرة األولى التي يكتب فيها
ً
رئـيــس دول ــة رواي ــة أو عـمــا أدب ـيــا ،فـقــد كتب
ونستون تشرتشل «ســافــروال» ،وجـمــال عبد
الناصر روايــة «فــي سبيل الحرية» ،و«القرية
القرية ...األرض األرض» للقذافي ،وقــد ُيكتب
ُ
لــه كـمــا كـتــب ل ـصــدام حـســن «زبـيـبــة وامل ـلــك».
ّ
ّ
ل ـكــن عـمـلـيــة اسـتـكـشــاف تــوج ـهــات الـسـيــاســة
ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة ألي رئ ـي ــس م ـق ـبــل ،تـعـتـمــد على
أفـكــاره السابقة أو آرائ ــه أو آراء املستشارين
امل ـقـ ّـرب ــن م ـنــه ،وع ـمــومــا ل ــن ُي ـف ـ ّـرق جـمـهــوري
ع ــن دي ـم ــوق ــراط ــي ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة،

ّ
فكالهما يعمل لـتـفـ ّـوق الـقــوة األمـيــركـيــة لكن
ـاول ،هنا ،فهم
الطرق واألدوات تختلف .ونـحـ ّ
أبرز اآلراء والرؤى الخاصة للمرشح الرئاسي
الــدي ـمــوقــراطــي ج ــوزي ــف ب ــاي ــدن ،ال ــذي ســوف
يخوض السباق االنتخابي (إن لم يتم تأجيله
ّ
املؤجلة
كما يحصل مع تسونامي الفعاليات
بسبب الوباء).

بين جون وجوزيف

ل ـي ــس الـ ـح ــرف ــان ّ
األوالن مـ ــن اس ـم ـي ـه ـم ــا مــا
يجمعهما فـقــط ،وال الـطــائـفــة الــديـنـيــة وهما
من الكاثوليك ،وال األصــول القومية فهما من
األص ــول اإليــرلـنــديــة ،وال االت ـجــاه السياسي،
فـهـمــا يـنـتـمـيــان إل ــى ال ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي،
فهناك العديد من نقاط التقارب بني الرئيس
األم ـيــركــي األس ـبــق ج ــون كـيـنــدي مــع املــرشــح
جــوزيــف بــايــدن ،ال ــذي كــان طــالـبــا فــي العلوم
السياسية ع ــام  1963عـنــدمــا اغـتـيــل كيندي،
والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـ ــرى بـ ــايـ ــدن أن ـ ــه س ـ ــوف يـعـيــد
أمـجــاد أبـنــاء جـلــدتــه ،كـمــا يـقــول فــي مــذكــراتــه
«كـنــت تلميذًا كاثوليكيًا إيــرلـنــديــا وبــوجــود
كيندي قلت لقد تحقق هدفنا نحن الكاثوليك
اإليــرلـنــديــن ،الــذيــن كــانــوا يعتقدون بطريقة
مــا أنـهــم كــانــوا مــن الــدرجــة الـثــانـيــة» ،ويـقــول
ّ
«عندما أفكر في كيندي ،ما زلــت أجــد نفسي
أرغ ــب ف ــي الـتــركـيــز عـلــى إح ـســاســه الـبـطــولــي
بـهــذا الـبـلــد بـمــا كــانــت عليه واج ـبــاتــه ،وعلى
القدرة على امتصاص األلم واملعاناة واملضي
قدمًا».
وإذا ك ــان ج ــون كـيـنــدي ّأول رئ ـيــس أمـيــركــي
مــن الـكــاثــولـيــك فــي تــاريــخ ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ،فـ ــإن ج ــو ب ــاي ــدن أول كــاثــولـيـكــي
م ــن أصـ ــول إيــرل ـنــديــة أص ـبــح نــائ ـبــا للرئيس
ّ
األميركي ،فهل سيشكل ذلك عائقًا أمام أن يكون
الرئيس املقبل ،رغم مكابح الوباء في عجالت
ترامب ،وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك تأثير
قــوي لجماعات الضغط الكاثوليكية مقابل
جماعات الضغط السعودية ،في الوقت الراهن
على سبيل املثال.

رحلة بايدن

ّ
كــان ابــن والي ــة بنسلفانيا مــن أس ــرة متمكنة

مــال ـيــا ت ـحـ ّـولــت إل ــى أسـ ــرة م ـتـ ّ
ـوس ـطــة بسبب
ع ــوائ ــق مــال ـيــة ،لـتـعـيــش عـلــى بـيــع ال ـس ـيــارات
ّ
ّ
ومتفوقة
املستعملة .كان يمتلك ذهنية متقدة
ف ــي ال ــدراس ــة ،رغ ــم مـشـكـلــة الـتـلـعـثــم بــالـكــام
ّ
منذ صغره .في سجل نشاطه السياسي أيام
ّ
شبابه ،املشاركة في االعتصامات واملخيمات
فــي املــدرســة التي ترفع شـعــارات ضـ ّـد الفصل
والتمييز العنصري .أحـ ّـب العلوم السياسية
والـ ـت ــاري ــخ ث ــم درس الـ ـق ــان ــون ،ول ـ ــم ي ـش ــارك
الحمائم في
بــايــدن وال ــذي يـبــدو أنــه كــان مــن ّ
ح ــرب فـيـتـنــام ألس ـبــاب صـحـيــة ،لـكــنــهّ واصــل
ً
االنـ ـتـ ـم ــاء ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـح ــزب ــي م ـت ـن ــق ــا بــن
الحزبني الديموقراطي والجمهوري وأحيانًا
كـمـسـتـقــل .كــانــت ال ـبــدايــة فــي عــالــم الــوظــائــف
الـسـيــاسـيــة ،عـبــر بــوابــة مجلس الـشـيــوخ عــام
 ،1972ل ـي ـص ـبــح س ـ ـ ــادس أصـ ـغ ــر س ـي ـنــاتــور
فــي تــاريــخ الــواليــات املـتـحــدة ،قـبــل بـلــوغ سن
ً
الثالثني .ازداد طموحه السياسي محاوال أن
يصبح رئـيـســا لـلــواليــات املـتـحــدة عــام ،1987
ّ
لـكــن ُيعتقد أن ســرقـتــه لـخـطــاب رئـيــس حــزب
الـعـ ّـمــال البريطاني ،أو خطابات كيندي ،من
دون اإلش ــارة إلــى تلك االقـتـبــاســات ،أضعفت
املنصب ،األمــر الــذي أجبره
حظوظه فــي نيل
ّ
ع ـلــى االنـ ـسـ ـح ــاب .ل ـكــنــه واص ـ ــل ت ـجــرب ـتــه في
ّ
بست جوالت حتى عام
مجلس الشيوخ ليفوز
ّ
استمرت تجربته في مجلس الشيوخ،
.2008
حيث ترأس لجنة العدل من عام  1987إلى عام
 1995ثــم لجنة الـسـيــاســة ّ الـخــارجـيــة مــن عــام
 ،2001وكان معارضًا لتدخل ّالواليات املتحدة
في حرب الخليج الثانية ،لكنه ّ
صوت لصالح
عمليات «حلف شمال األطلسي» في البوسنة
والهرسك وأفغانستان والعراق.
فــي عــام  ،2008عــاد حلمه الـســابــق بالترشح
إلى الرئاسة في مواجهة زميله باراك أوباما،
ّ
لكنه فشل في إدارة الحملة ،بعد تصريحات
ّ
ّ
ع ـن ـصــريــة ضـ ــد أوبـ ــامـ ــا أدت إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
ّ
ّ
شعبيته وانسحب مضطرًا .إل أنه أصبح في
مــا بـعــد نــائـبــا ألوب ــام ــا ،بـعــد ف ــوزه بعضوية
مجلس الـشـيــوخ الـتــي اسـتـقــال مـنـهــا ،ليكون
َ
ب ــذل ــك نــائ ـبــا لـلــرئـيــس ف ــي ال ــوالي ــت ــن ّ األول ــى
ّ
إلى
والثانية .بعدها ،كرر الرغبة في الترشح ّ
السباق الرئاسي ملواجهة ترامب الذي يرى أنه

ّ
ّ
سبب انهيارًا َ
للقيم األميركية .ولكن إذا حقق
بايدن الفوز ،سيكون عمره  78سنة ،وسيكون
أكـبــر رئـيــس فــي تــاريــخ البيت األب ـيــض ،وهو
مــا ينطبق أيـضــا على تــرامــب ،الــذي إذا أعيد
ّ
انتخابه سيبلغ  74عــامــا .فــي املـقــابــل ،يشكل
ان ـ ـت ـ ـمـ ــاؤه ال ــديـ ـن ــي م ــوض ــوع ــا مـ ــؤث ـ ـرًا ك ــون ــه
كــاثــول ـي ـك ـيــا م ـت ـ ّ
ـدي ـن ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـم ـتـ ّـد إلــى
املـ ّـوقــف مــن اإلجـهــاض واملثلية وغيرهما من
امللفات الشائكة.

قوس التاريخ ،السياسة الخارجية
مـ ــن خ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة نـ ـش ــاط ــات بـ ــايـ ــدن خ ــال
ّ
الحملة الحالية يمكن اإلشارة إلى أن أنصاره
ّ
يـعـتـقــدون أن ارت ـبــاطــه ب ـب ــاراك أوب ــام ــا مـيــزة،
وال ت ــوج ــد ف ــائ ــدة ف ــي إب ـ ـعـ ــاده ع ــن الــرئ ـيــس
ّ
املتغيرات
السابق .ولكن بشكل عــام ،وبحكم
ّ
يتوجب على بــايــدن تغيير
العاملية الــراهـنــة،
السياسة الخارجية الديموقراطية في بعض
ّ
ّ
االت ـج ــاه ــات امل ـهـ ّـمــة ،خـصــوصــا تـلــك املتعلقة
بالسياسات تجاه الوباء أو الصني أو «حلف
شـ ـم ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،والـ ـع ــاق ــة مـ ــع االتـ ـح ــاد
ّ
األوروبي أو املنظمات الدولية.
ال ي ـم ـكــن م ـق ــارن ــة خ ـب ــرة ت ــرام ــب م ــع ال ـخ ـبــرة
ّ
الـطــويـلــة ل ـبــايــدن ،فــي مــا يـتـعــلــق بالسياسة
الخارجية ،لكونه عضوًا في مجلس الشيوخ
ً
مل ــدة ط ــوي ـل ــة ،ف ـض ــا ع ــن ك ــون ــه نــائ ـبــا ســابـقــا
لـ ـل ــرئـ ـي ــس .فـ ـق ــد ش ـ ـ ــارك بـ ــايـ ــدن فـ ــي ه ـنــدســة
ال ـس ـيــاســة األم ـيــرك ـيــة خ ـصــوصــا ف ــي منطقة
الشرق األوسط.
ال ي ــؤم ــن ب ــاي ــدن ب ــامل ــدرس ــة االن ـع ــزال ـي ــة فــي
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ،ب ـق ــدر إي ـمــانــه بـفـكــرة
ّ
«ق ــوس ال ـتــاريــخ» الـتــي مـفــادهــا أن الــواليــات
ّ
املتحدة يجب أن تحث تركيزها على البيت
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،وب ــالـ ـت ــال ــي سـ ـ ــوف ي ـن ـت ـش ــر ه ــذا
ال ـق ــوس تــدري ـج ـيــا م ــن ال ـ ُـداخ ــل إل ــى ال ـخــارج
لـنـشــر الــدي ـمــوقــراط ـيــة واملـ ـث ــل وال ـق ـي ــم الـتــي
تؤمن بها ،وما يحصل من انحرافات حالية
نتيجة الـسـيــاســات الـخــاطـئــة ال ـتــي حصلت
ً
بسبب الشعبوية وحرب الهويات فضال عن
األزمات االقتصادية .ولكن يبقى السؤال :هل
مــا زال الـجـمـهــور األم ـيــركــي يـعـتـ ّـد بـعـبــارات
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة وال ـ ـحـ ــريـ ــات وغـ ـي ــره ــا مــن

املفاهيم في أدبيات النيوليبرالية السياسية؟
في مقالة كتبها بايدن ،أخيرًا ،حول برنامجه
ّ
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،ي ـ ــرى أن ت ــرام ــب «شـ ـ ــن ح ــروب ــا
ّ
ت ـجــاريــة غ ـيــر حـكـيـمــة ض ــد أص ــدق ــاء وأعـ ــداء
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى ح ــد س ـ ـ ــواء ،وال ـت ــي
تـضـ ّـر ّبالطبقة الــوسـطــى األم ـيــرك ـيــة» ،ويــرى
أي ـضــا أن ــه ت ـن ــازل ع ــن ال ـق ـيــادة األم ـيــرك ـيــة في
تعبئة العمل الجماعي ملــواجـهــة التهديدات
ال ـجــديــدة ،وبــالـتــالــي ق ـ ّـوض تــرامــب الـثـقــة في
ّ
املؤسسات الديموقراطية ،وعليه فإن انتصار
الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ـل ـي ـبــرال ـيــة ع ـلــى الـفــاشـيــة
ّ
سيحدد
واالس ـت ـبــداد وصـنــاعــة الـعــالــم الـحــر
ّ
مستقبل هذا العالم .لكن شرط االنطالق وفق
بايدن ،هو ما أسماه بتجديد الديموقراطية
في املنزل ،وكما يقولّ :
«كأمة ،علينا أن نثبت
ّ
ّ
للعالم أن الواليات املتحدة مستعدة للقيادة
مرة أخرى».
ويدعو بايدن إلى سياسة خارجية للطبقة
ال ــوس ـط ــى ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـع ــامل ــي م ــن أجــل
املـسـتـقـبــل مل ــواج ـه ــة ال ـص ــن وغ ـي ــره ــا ،عبر
توحيد القوة االقتصادية للديموقراطيات
فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وه ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـت ـج ــاري ــة
تنطلق مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة نفسها ،عبر
الوسطى للمشاركة في
تعزيز دور الطبقة ّ
س ـي ــاس ــات ال ـب ـلــد ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـعــرق
أو الــديــن أو الـتـ ّ
ـوجــه الـجـنـســي .فــي املـقــابــل،
س ــوف ت ـقــود الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة للطبقة
الوسطى قــواعــد االقتصاد الــدولــي ،عبر ما
أسماه بالتجارة العادلة ،وكما أسماه بإزالة
ال ـح ــواج ــز ال ـت ـجــاريــة ن ـحــو ال ـح ـمــائ ـيــة بعد
ّ
ّ
مواجهة الكساد التاريخي .ويرى أن سجل
ترامب الكارثي في السياسة الخارجية ،عبر
ّ
اتباع نهج غير متوازن ،يلغي الدبلوماسية
ّ
ويـشــوهـهــا ،بــل يــؤدي إلــى موتها ،بينما ال
يعني ذلك إلغاء دور القوة ،بل إن استخدام
ال ـقــوة يـجــب أن يـكــون امل ــاذ األخ ـيــر ،وليس
األول للدفاع عن املصالح الحيوية األميركية.
ّ
جوزيف بايدن يرى ،أيضًا ،أن الدبلوماسية
ليست ّ
مجرد سلسلة من املصافحات والتقاط
الصور ،بل هي عملية تحديد املجاالت ذات
االهتمام املشترك أثناء إدارة نقاط الصراع،
ّ
وبالتالي فإنها تتطلب االنضباط من أجل
ص ـنــع س ـيــاســات م ـت ـمــاس ـكــة .ولـ ـه ــذا ،يجب
أن تصبح األداة األول ــى لـلــواليــات املتحدة
األميركية ،والتي أسماها بإعادة االستثمار
الدبلوماسي .لكن مع فقدان املصداقية في
ع ـهــد ت ــرام ــب ،ي ـع ـتــرف ب ــاي ــدن بــأن ـهــا مـهـ ّـمــة

ّ
ص ـع ـبــة ،ذلـ ــك أن ت ــرام ــب ح ــط ــم ك ـل ـمــة األم ــة
وفق اعتقاده عبر االنسحاب من املعاهدات
واملسؤوليات وسياسات الكذب.
ال يختلف بــايــدن عــن غيره مــن السياسيني
ّ
األم ـي ــرك ـي ــن ،إذ ي ـ ّ
ـؤي ــد ح ــل ال ــدول ـت ــن ،كما
يــدعــم االح ـت ـف ــاظ بــال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة في
الـقــدس ،بعدما نقلها تــرامــب إلــى هناك في
ّ
عام  ،2018كما يقول إن عليها وقف النشاط
االستيطاني فــي األراض ــي املحتلة ،ويجب
ت ـق ــدي ــم امل ــزي ــد م ــن املـ ـس ــاع ــدة لـ ـغ ــزة .ك ــذل ــك،
يدعو ال ــدول العربية إلــى تطبيع العالقات
مع الكيان ،فيما ّ
جدد أخيرًا دعمه للعشيقة
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـج ــدي ــدة إس ــرائـ ـي ــل ،ف ــي حـمـلـتــه
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـكـســب أصـ ــوات
اإلعالم واللوبيات الداخلية.
على صعيد امللف اإليراني ،يرى بايدن أنه ال
يجب السماح إليران بتطوير أسلحة نووية،
ّ
كما يعتبر أن نهج تــرامــب فــي التعامل مع
ه ــذا امل ـل ــف ك ــارث ـ ّـي ،بـسـبــب االن ـس ـح ــاب من
االتفاق النووي .وقد ّ
تعهد بإعادة االنضمام
إلى االتفاقية ،إذا عادت إيران إلى االمتثال،
ّ
ك ـمــا ي ــرى أن اغ ـت ـيــال قــاســم سـلـيـمــانــي في
غارة جوية أميركية كان أمرًا مبررًا ،بسبب
دور سليماني فــي الـهـجـمــات عـلــى ال ـقــوات
ّ
األميركية ،لكن قرار ترامب باستهدافه كان
ً
تصعيدًا هائال ّ
تم اتخاذه من دون ّ
أي خطة
للقتال .بايدن يشير ،من ناحية أخــرى ،إلى
أن «عملية صنع القرار العشوائية هي التي
ّ
يتحدث عن
أدت إلى اغتيال سليماني» ،كما
«الفشل في استشارة حلفائنا أو الكونغرس،
ّ
املتهور للعواقب التي ستتبعها
والتجاهل
بالتأكيد بشكل خطير».
بخصوص امللف السوري ،فعندما كان نائبًا
لـلــرئـيــس ،ل ــم تـكــن لــديــه الــرغ ـبــة ف ــي إرس ــال
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة إل ــى س ــوري ــا ،وك ــان يــرى
ّ
أن أي استخدام للقوة ستكون له عواقب ال
يمكن التنبؤ بـهــا .كــذلــك رفــض بــايــدن قــرار
تــرامــب سحب ال ـقــوات األميركية مــن شمال
س ــوري ــا وهـ ــو م ـ ّـا ي ـسـ ّـم ـيــه خ ـيــانــة ل ــأك َــراد،
فيما وصـفــه بــأنــه أكـثــر شــيء مخجل ف َعله
أي رئيس في التاريخ الحديث في ما يتعلق
بــالـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،وأن عـلــى تــركـيــا أن
تدفع ثمن حملتها العسكرية على سوريا.
تختلف نظرية بادين عن فكرة
بشكل عام ،ال ّ
ّ
أوبــامــا فــي الـتــدخــل امل ـحــدود ،حيث يــرى أن
أولــويــة الــواليــات املتحدة محاربة اإلرهــاب
واالع ـت ـمــاد البسيط عـلــى ع ــدد مــن عمليات

من خالل
متابعة نشاطات
بايدن خالل
الحملة الحالية،
يمكن اإلشارة
ّ
أنصاره
أن
إلى
ّ
يعتقدون أن
ارتباطه بباراك
أوباما ميزة

ّ
ال ـت ــدخ ــل املـ ـح ــدود بــامل ـشــاركــة م ــع ال ـشــركــاء
املحليني.
ب ـخ ـصــوص م ـلــف ال ـ ـعـ ــراق ،ك ــان ــت ل ــه مــواقــف
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة عـ ـن ــدم ــا كـ ـ ــان ع ـ ـض ـ ـوًا فـ ــي مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ ،ح ـيــث ّأيـ ــد الــرئ ـيــس ّجـ ــورج دبـلـيــو
بوش في الحرب عام  ،2003لكنه رفض زيادة
عــديــد ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ع ــام  ،2007واقـتــرح
ّ
ت ـق ـس ـيــم ال ـ ـعـ ــراق إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق تـتـمــتــع
بالحكم الذاتي .وعندما أصبح نائبًا للرئيس،
أش ــرف وتــابــع ق ــرار االنـسـحــاب األمـيــركــي من
الـ ـع ــراق ،ل ـكــونــه يــرفــض اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة في
تغيير األنظمة.
ال تجمعه عــاقــات ّ
طيبة مــع اململكة العربية
السعودية ،ولهذا كان محور حديثه هو إعادة
تقييم تـلــك الـعــاقــة بـعــد ال ـحــرب عـلــى اليمن،
التي رأى أنها صــراع ال يمكن االنتصار فيه،
ّ
ً
ف ـضــا عــن رأي ــه فــي مــا يـتـعــلــق بـمـلــف حقوق
اإلنـســان ،وقضية مقتل الصحافي السعودي
ج ـم ــال خ ــاش ـق ـج ــي ،وإعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي بـيــع
األسلحة إلى السعودية.

ّ
المتدينة
أميركا

تساءل الرئيس جون آدامز ّ John Adams
عما
إذا كــان يمكن أن توجد حكومة حـ ّـرة مع دين
كــاثــولـيـكــي ،حـيــث كــانــت الـتـقــالـيــد األمـيــركـيــة
ّ
السابقة ترى أن الحرية والديموقراطية والقيم
الليبرالية ترتبط بالبروتستانتية الــوعــرة،
بـيـنـمــا ال ـكــاثــول ـيــك رج ـع ـي ــون ف ــي الـتـسـلـســل
ّ
ّ
ال ـهــرمــي ال ـك ـن ـســي .حــتــى أن ع ــال ــم االج ـت ـمــاع
ماكس فيبر  Max Weberطــرح فكرة مفادها
ّ
أن الكاثوليك لم يكونوا مناسبني للرأسمالية
ّ
في بداية القرن املاضي ،وحتى الرئيس جون
كيندي الكاثوليكي الوحيد ،كان عليه أن يذكر
ّ
أن والءه للدستور ،وليس للفاتيكان.
عـ ـش ــرون ف ــي امل ـئ ــة م ــن األم ـي ــرك ـي ــن يـتـبـعــون
ّ
الكنيسة الكاثوليكية ،ويتمتع البابا بشعبية
ّ
كبيرة في الواليات املتحدة ،لكن ميول ترامب
الدينية يحاول تصويرها بأنه يتبع الكنيسة
املشيخية ،وذلــك فــي محاولة لـجــذب أصــوات
املسيحيني اإلنجيليني البروتستانت ،ليكون
الرئيس التاسع الذي ينتمي إلى هذا التقليد
البروتستانتي ،لكن ترامب ال يحضر بانتظام
ط ـق ــوس الـكـنـيـســة امل ـش ـي ـخ ـيــة ،بـيـنـمــا ارت ـبــط
بـمـجـمــوعــة م ــن ال ـج ـمــاعــات الــدي ـن ـيــة ،ويـمـيــل
إلـ ــى املـ ـش ــارك ــة ف ــي ك ـن ـي ـســة م ـحــاف ـظــة تــابـعــة
للمعمدانيني.
ً
قليال ما استخدم ترامب اللغة الدينية أثناء
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ّ
املستمرة
وج ــوده فــي منصبه ،رغــم الــدعــوات
ل ـل ـصــاة ف ــي أيـ ــام ال ــوب ــاء ،وق ــد أحـ ــاط نفسه
بالقادة اإلنجيليني ودعم القضايا املسيحية
ّ
املحافظة .لكن املعتقدات واملمارسات الدينية
ل ـتــرامــب ل ــم تـكــن عـلـنـيــة ،ووف ــق اسـتـطــاعــات
ّ
م ــرك ــز ب ـيــو  ،Pew Research Centerفـ ــإن 34
فــي املـئــة مــن الشعب األمـيــركــي غير متأكدين
ّ
مــن دي ــن ت ــرام ــب ،و 16فــي امل ـئــة يـعـتـقــدون أن
ل ـيــس ل ــه ديـ ــن ،بـيـنـمــا ي ـق ــول  33ف ــي امل ـئ ــة إن
ّ
تــرامــب بــروتـسـتــانـتــي ،فـيـمــا ي ــرون أن بــايــدن
ّ
ّ
،٪55
الكاثوليكي متدي ّن إلــى حــد مــا بنسبة ّ
ويعتقد الكثير أن تــرامــب ّيعبد نفسه ،وأنــه
يعبد املــال أو السلطة ،أو أنــه مسيحي ّ
مزيف
ّ
أو شخص يتظاهر فقط بأنه متدين.

ترامب أم بايدن؟
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـق ـب ـل ــة سـ ـتـ ـك ــون ان ـت ـخ ــاب ــات
ال ـف ـيــروس ،واآلراء حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة تميل
ً
لـصــالــح تــرامــب وف ــق امل ــزاج األم ـيــركــي ،فضال
عــن م ــزاج ال ـشــركــات األمـيــركـيــة الـكـبــرى التي
تنظر إلى مواضيع اتفاقية املناخ وقوة القيم
األميركية على أنها ّ
مجرد شعارات فارغة ال
تزيد خزائنها وأرصدتها في شيء.
املتحدة ،اآلن ،الشركات الكبرى،
تحكم الواليات ّ
وهي من تدير الدفات االنتخابية .ويعد رأس
ّ
في توجيه املندوبني
املال هو املتغير األساس ّ
ل ـلــواليــات ،فـهــل س ــوف تـفــضــل تـلــك الـشــركــات
ح ــدي ــث األربـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـك ــال ـي ــف
املــدفــوعــة أم ش ـعــارات حـمــايــة امل ـنــاخ والبيئة
التي ّ
ّ
مجرد حكايات ّخيالية ال
عدها ترامب
أســاس لها مــن الصحة؟ وهــل ستفضل رجل
الـصـفـقــات ال ــذي ح ـ ّـول ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلــى
دولة شركات أم الرجل الذي جاء في ّ
مخيلتهم
من عامة الناس؟
الطريق أمام ترامب ليس بالسهل ،خصوصًا
ب ــوج ــود ال ـج ــائ ـح ــة ،ل ــذل ــك س ـي ـح ــاول ت ــرام ــب
تصوير املشهد خاليًا مــن الــوبــاء ،بعد النقد
الكبير الذي ّ
تعرض له في طريقة إدارة امللف.
ّ
كثيرة هــي املتغيرات املقبلة بعد الــوبــاء ،وال
ّ
يـمـكــن ال ـح ـكــم م ــن اآلن ع ـلــى امل ـش ـهــد ف ــي ظــل
حــدوث مفاجآت ،وكما يقول الزعيم العمالي
البريطاني هارولد ويلسون Harold Wilson
ّ
فـ ـ ــإن «األس ـ ـبـ ــوع ه ــو ف ـص ــل ط ــوي ــل ف ــي عــالــم
السياسية» ،والسباق الرئاسي ما زالت أمامه
أشهر.
* دبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

المقاومة تنتج مفاهيمها االستراتيجية
تـعـيــش ال ـهــزائــم ،ويــريــد «زم ــن االن ـت ـصــارات»
وعينا بقدراتنا التي يجب أن
أن ينتقل إلــى ِ
ّ
تتجاوز زمن الهزائم الذي ولى.

طالل عتريسي *
اس ـت ـط ــاع ــت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة مـ ــن خـ ـ ــال ت ـجــرب ـت ـهــا
ال ـطــوي ـلــة م ـنــذ ع ــام  1982إل ــى ال ـي ــوم تغيير
الكثير مــن املـعــادالت السياسية والعسكرية،
س ــواء فــي لـبـنــان أو فــي املـنـطـقــة .وق ــد اعـتــرف
لها بهذه القدرة حتى العدو اإلسرئيلي ،الذي
لم يعد ُيخفي مدى صعوبة قــدرة الــردع التي
تواجهه في التعامل مع هذه املقاومة.
لقد قيل الكثير ،منذ انتصار أيــار عــام 2000
وما بعده في تموز عام  ،2006عن قدرات حزب
الله وعن تكتيكاته العسكرية التي يدمج فيها
بني الجيش النظامي وحرب العصابات ،وعن
ّ
تحكمه في منظومة إدارة الحرب والعمليات،
وعـ ــن ث ـب ــات م ـقــات ـل ـيــه ،وعـ ــن م ـش ــاري ــع أخ ــرى
س ـيــاس ـيــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل
ّ
وال ــوالي ــات املـتـحــدة تتطلع إلـيـهــا وأفشلتها
املقاومة ،مثل مشروع الشرق األوسط الجديد.
ّ
لكن ما أنتجته تجربة هذه املقاومة ،من مفاهيم
ّ
استراتيجية تتعلق بــالـصــراع مــع الـعــدو ،لم
َ
يحظ بما يستحق من اهتمام ،خصوصًا أن
مثل هــذه املفاهيم ،لم تكن مــوجــودة في كتب
قرأتها املقاومة ّ
وطبقتها على أرض الــواقــع،
بل إن ما جرى كان العكس تمامًا .فقد أنتجت
امل ـقــاومــة مـفــاهـيـمـهــا ال ـخـ ّ
ـاصــة ّل ـل ـصــراع بعد
تراكم تجربة طويلة وعملية ،حققت إنجازات
واض ـ ـح ـ ــة ،وتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ع ـم ـي ـق ــة فـ ــي طـبـيـعــة
املواجهة ومستقبلها مع العدو اإلسرائيلي.
وقد ّ
عبر األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله في أكثر من مناسبة وفــي أكثر من
احـتـفــال بــذكــرى الـنـصــر أو الـتـحــريــر عــن هــذه
املـفــاهـيــم واملـصـطـلـحــات االسـتــراتـيـجـيــة التي
تحتاج برأينا إلى تسليط الضوء عليها ،وإلى
ّ
التوسع في قراءتها وتحليلها استنادًا إلى
ّ
التحوالت التي أحدثتها املقاومة في طبيعة
وعينا لهذا الصراع من جهة ،ووعي ّ
عدونا له
ِ
من الجهة املقابلة.

المفهوم الثانيَ :
«أوهن من بيت
العنكبوت»
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ّ
المفهوم األول« :ولى زمن الهزائم»
كـ ـ ّـرر الـسـيــد نـصــر ال ـل ــه ،مـنــذ س ـن ــوات ،شـعــار
ّ
«ول ــى زمــن الـهــزائــم وجــاء زمــن االنـتـصــارات».
وق ــد ّ
ردد ال ـك ـث ـيــرون ه ــذا ال ـش ـع ــار ،تـ ــارة من
منظور تعبوي وإعــامــي ،وتــارة لتأكيد أننا
ف ــي وض ــع أف ـضــل ف ــي ال ـص ــراع م ــع إســرائ ـيــل.
ّ
ل ـك ــن هـ ــذا ال ـش ـع ــار /امل ـف ـه ــوم ،ي ـت ـج ــاوز عـلــى
املـسـتــوى االسـتــراتـيـجــي الـجــوانــب التعبوية
واملعنوية وهــي جــوانــب صحيحة وحقيقية.

ّ
ألن ه ــذا امل ـف ـهــوم ي ـلــخــص ف ــي ث ــاث كـلـمــات:
«تجربة عربية ماضية» ،كانت تجربة هزائم
عـلــى مـسـتــوى الــوعــي ب ـقــدرات ال ــذات وق ــدرات
العدو ،وعلى مستوى ثقافة اإلحباط وثقافة
التراجع وعدم الثقة .ويستند هذا التوصيف
لزمن الهزائم إلى الواقع وليس إلى املبالغات.
ّ
يـحـتــاج زم ــن الـهــزائــم ال ــذي ول ــى ،إل ــى البحث
والـتـحـلـيــل وامل ــراجـ ـع ــة .م ــا ه ــي ع ـنــاصــر هــذا
ال ــزم ــن ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـك ــري ــة وامل ـي ــدان ـي ــة
وال ـن ـف ـس ـيــة وس ـ ــواه ـ ــا...؟ وك ـي ــف انـتـقـلـنــا إلــى

ال ــوج ــه اآلخ ـ ــر ل ـه ــذه امل ـق ــول ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
«وجاء زمن االنتصارت»؟
ِّ
ّ
ي ـلــخــص «زمـ ــن ال ـه ــزائ ــم» الـ ــذي ولـ ــى و«زم ــن
ّ
تاريخيتني
االنتصارات» الــذي أتى مرحلتني
فــي ال ـص ــراع .مــرحـلــة أف ـلــت ،يـفـتــرض أن تأفل
م ـع ـه ــا م ـف ــاه ـي ـم ـه ــا وق ـ َـيـ ـمـ ـه ــا مـ ــن األدب ـ ـيـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة واإلع ــامـ ـي ــة
العربية .ومرحلة انتصارات راهنة ُ
ومعاشة،
ِّ
ً
تلخص تـحــوال استراتيجيًا عميقًا فــي واقــع
الصراع مع عـ ٍّ
ـدو كان ال ُيقهر ،ومع أمة كانت

أطـلــق السيد نصر الـلــه هــذا الـشـعــار الشهير
م ــن مــدي ـنــة ب ـنــت ج ـب ـيــل ،غـ ــداة ال ـت ـحــريــر عــام
 .2000كان االحتفال مدويًا في تلك اللحظات
انسحاب إسرائيلي مــن أرض
التاريخية مــع
ٍ
لبنانية عربية تحت ضربات املقاومة من دون
قـيــد أو ش ــرط أو ت ـفــاوضّ .رب ـمــا فــاجــأ السيد
نصر الـلــه الـعــدو قبل جمهور املـقــاومــة بهذا
ّ
الشعار الــذي أطلقه .ألن بيت العنكبوت كما
هو معلوم ،وكما جاء توصيفه الذي استعاره
َ
السيد من القرآن الكريم هو «أوهــن البيوت»،
ّ
أي ال ـ ـ ــذي ال ي ـص ـم ــد حـ ّـت ــى أم ـ ـ ــام أي نـفـحــة
ه ــواء ،على الــرغــم مــن دقــة خيوطه املتشابكة
واملتراصة.
أدرك اإلسرائيليون الحقًا الدالالت السياسية
والنفسية والعسكرية التي قصدها السيد من
هــذا التشبيه وانعكاساته املعنوية املحتملة
عليهم وعلينا .وهذا ّ
يفسر ملاذا ّ
أصرت القيادة
العسكرية اإلسرائيلية في عدوان تموز 2006
ع ـلــى اح ـت ــال ب ـلــدة ب ـنــت ج ـب ـيــل ،ح ـيــث أطـلــق
الـسـيــد ه ــذا ال ـش ـعــار ،وتـسـمـيــة ه ــذه العملية
بـ«خيوط الفوالذ»ّ ،
كرد مباشر وواضــح على
ّ
«بيت العنكبوت» .لكن محاوالت احتالل بنت
ّ
ّ
فشلت ،ما عزز الحقًا ،بالنسبة
جبيل
املتكررة ِ
إلى املقاومة ،التأكيد على «زمن االنتصارات».
مـصـطـلــح «أوهـ ــن م ــن بـيــت الـعـنـكـبــوت» على
ّ
الرغم من بساطته ووضوحه ،يعني أن تجربة
املقاومة كشفت في امليدان ،وطوال سنوات من
ّ
املواجهات ،أن علينا تغيير نظرتنا إلى كيان
ّ
العدو كقلعة مدججة بالسالح ال يستطيع أحد
النظرة العربية
قهرها أو الدخول إليها .كانت
ّ
إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل ،طـ ـ ــوال عـ ـق ــود ،ت ـت ـلــخــص فــي

جبروت هذه القلعة ،التي ال يمكن اختراقها أو
النيل منها أو إضعافها .وكانت إسرائيل في
نظر نفسها ،ونظر جنودها ومستوطنيها،
أيـضــا قلعة وسيفًا مصلتًا يـهــوي على رأس
مــن يـحــاول التفكير فــي املــواجـهــة ،أو التفكير
ّ
التصور أســاس العقيدة
في الحرب .كان هذا
العسكرية اإلسرائيلية التي اعتمدت الحرب
املفاجئة والنصر الخاطف والتدمير الواسع،
إلقناع الطرف املقابل (العرب) ليس فقط بعدم
إمكانية ربح الحرب ،بل وحتى بعدم جدوى
التفكير في أصل الحرب مع إسرائيل.
«أوهن من بيت العنكبوت» يقلب تلك املعادلة
السابقة رأســا على عقب ،فــا إسرائيل قلعة،
وال هــي ال تـقـهــر ،وال هــي قـ ــادرة عـلــى منعنا
مــن الـتـفـكـيــر بــال ـحــرب ،وال حـتــى مــن تحقيق
َ
االن ـ ـت ـ ـصـ ــار ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب« .أوهـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــن ب ـيــت
العنكبوت» ،رؤيــة استراتيجية مختلفة لهذا
الـكـيــان ،مبنية على الـتـحـ ّـوالت الـتــي حصلت
ّ
وتعرض لها بعد أكثر من ثالثة عقود من
له،
امل ـقــاومــة واملــواج ـهــة ،وه ــي تقطع مــع الــرؤيــة
الـســابـقــة ،وم ــع الـثـقــافــة الـســابـقــة ال ـتــي ب ـ ّـررت
التراجع عن الحرب وعن املواجهة.

المفهوم الثالث« :حيث يجب أن نكون»
نـحــن هـنــا أم ــام ب ـعـ ٍـد آخ ــر ل ــوج ــود امل ـقــاومــة،
ولــدورهــا املباشر فــي الـصــراع اإلقليمي .أثــار
ق ــول ال ـس ـيــد «ح ـيــث ي ـجــب أن ن ـك ــون» الكثير
مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاش والـ ـ ـج ـ ــدل ،وحـ ـت ــى االت ـ ـهـ ــام مــن
ّ
ِقـبــل الـخـصــوم فــي لـبـنــان وخ ــارج ــه .لـكــن هــذا
ّ
التصور يعكس في واقع األمر ،البعد الدفاعي
اإلقليمي للمقاومة ،الذي ال ينفصل عن بعدها
الــدفــاعــي املـبــاشــر فــي لـبـنــان ضــد ّ
أي تهديد
إسرائيلي .هذه األطروحة تربط ،ألول مرة في
َ
بوجهيه
تجربة املقاومة ،بني بعدها الدفاعي
ّ
املحلي واإلقليمي ،بعدما ّ
هبت رياح التهديد
اإلقليمي املجاور على دورها وعلى وجودها.
ّ
«ح ـيــث ي ـجــب أن نـ ـك ــون» ،تـعـنــي أن امل ـقــاومــة

ِّ
يلخص «زمن
الهزائم» الذي
ّ
ولى و«زمن
االنتصارات» الذي
أتى ّمرحلتين
تاريخيتين في
الصراع

قــامــت بترجمة عملية لتلك العالقة النظرية
ّ
الـ ـت ــي ي ـع ــرف ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع عـ ــن ع ــاق ــة امل ـحــلــي
باإلقليمي ،بعدما بات اإلقليمي (في سوريا)
ّ
شديد الوضوح في تهديده للمحلي (لبنان)
وللمقاومة .ولــم يعد من املمكن للمقاومة أن
تبقى حيث هــي ملواجهة التهديد الـقــادم من
اإلقليم ،بل بات عليها أن تنتقل ميدانيًا إلى
ّ
«حـيــث يـجــب أن ت ـكــون» .ونعتقد ب ــأن مــا هو
األه ــم عـلــى مـسـتــوى ال ـق ــراءة االسـتــراتـيـجـيــة،
في هــذا االنتقال ،أنها املــرة األولــى في تاريخ
ال ـع ــاق ــة ب ــن ل ـب ـنــان واإلقـ ـلـ ـي ــم ،وب ـي ـنــه وبــن
ّ
سوريا تحديدًا ،أن لبنان (املقاومة) بــات هو
ّ
املــؤثــر في ما يجري في اإلقليم وفــي سوريا،
خــافــا لـلـمـعــادلــة ال ـتــاري ـخ ـيــة امل ـع ــروف ــة الـتــي
ّ
بأن ما يجري في لبنان هو ّ
مجرد
كانت تقول
انعكاس ملا يجري في اإلقليم.

المفهوم الرابع« :الجيش والشعب
والمقاومة»
يـخـتـلــف هـ ــذا امل ـف ـه ــوم اال ّس ـت ــرات ـي ـج ــي أيـضــا
ّ
ّ
عما سبقه مــن مفاهيم ،ألنــه يتعلق مباشرة
ّ
بــالـجـبـهــة ال ـتــي تـشــكـلــت ف ــي ل ـب ـنــان ،أو الـتــي
ي ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون ،أو أن ت ـب ـقــى ك ــذل ــك فــي
ّ
سيرورة املواجهة مع إسرائيل .في حني أن ما
سبق من مفاهيم يقتصر على تقدير أوضاع
العدو من الوهن ،أو من تحقيق االنتصارات
عليه .يطرح هذا املفهومّ ،
وألول مرة في تاريخ
ل ـب ـن ــان ،هـ ــذه ال ـع ــاق ــة ب ــن األط ـ ـ ــراف ال ـثــاثــة:
الجيش والشعب واملقاومة .وإذا كان الشعب
ً
هــو أص ــا مــن أن ـتــج ه ــذه امل ـقــاومــة ،وإذا كــان
الجيش هو من هذا الشعب في الوقت نفسه،
ّ
فــإن العالقة املـطــروحــة ،أو املفترضة هــي بني
الجيش واملقاومة.
مل ــاذا نعتبر ه ــذه األط ــروح ــة جــديــدة ودقـيـقــة
وح ـس ــاس ــة وت ـح ـت ــاج إل ــى ال ـب ـحــث وال ـت ـ ّ
ـوس ــع
ّ
لـ ـتـ ـط ــوي ــره ــا؟ ألن تـ ـج ــرب ــة ع ــاق ــة املـ ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــع ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ،كــانــت

سلبية وسيئة ومشوبة بعدم الثقة ،والشك
ً
املـتـبــادل ،وص ــوال إلــى االشتباك فــي كثير من
ّ
األح ـيــان .وألن تجربة الـجـيــوش العربية من
جـهــة ثــان ـيــة ،ه ــي تـجــربــة سـلـبـيــة عـمــومــا في
ّ
عالقتها مع شعوبها ،لجهة القمع والتسلط،
أو حتى ملنع من يحاول القيام ّ
بأي عملية على
الحدود الفلسطينية.
ال ـس ــؤال إذًا :كـيــف يـمـكــن أن ت ـطــرح مـثــل هــذه
النظرية االستراتيجية ،خالفًا لتاريخ عالقة
الجيش مع املقاومة ،وخالفًا لتجربة الجيوش
العربية فــي بلدانها ومــع شعوبها؟ هــل هي
معادلة خاصة بلبنان أم يمكن أن تسترشد
بها حركات وتنظيمات في دول عربية أخرى،
في مواجهة تحديات وتهديدات مختلفة عن
التهديد اإلسرائيلي للبنان ،كما فعل «الحشد
الشعبي» فــي الـعــراق على سبيل املـثــال ،عند
مــواجـهــة «داعـ ــش» بـعــد اح ـتــال املــوصــل عــام
2014؟
ثـ ّـمــة الـكـثـيــر مـ ّـمــا يـمـكــن أن ي ـنــاقــش ف ــي هــذه
األط ــروح ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي أنتجتها
امل ـقــاومــة خ ــال مـسـيــرة إن ـجــازات ـهــا الـطــويـلــة
ّ
م ـنــذ ع ــام  1982إل ــى الـ ـي ــوم .وم ــا ي ـحــفــز على
ّ
ت ـلــك امل ـنــاق ـشــة ،أن ه ــذه األط ــروح ــات ل ــم تكن
موجودة في كتب علم الحرب ،وال في أدبيات
ّ
فن القتال ،وال في مبادئ علم االستراتيجيا.
تجربة املقاومة هي التي أنتجت تلك املفاهيم
ّ
واألطــروحـ ّـات ،ومــا على الباحثني واملنظرين
ّ
إل أن ي ـت ـلــق ـفــوا ذلـ ــك لـيـعـمـلــوا ع ـلــى ب ـلــورتــه
وصياغته كنظريات استراتيجية ،يمكن أن
تـ ـ ّ
ـدرس ف ــي امل ـعــاهــد وامل ــؤس ـس ــات والـكـلـيــات
املـعـنـيــة ،تـمــامــا كـمــا فـعــل آخـ ــرون مــع تجربة
امل ـقــاومــة الـعـسـكــريــة الـتــي أنـتـجــت نموذجها
الخاص الــذي جمع بني القتال مثل الجيوش
من جهة ،والحرب الشعبية من جهة ثانية.
* أستاذ علم االجتماع
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التجارة الخارجية السورية :أرقام مفاجئة
كيف تبدو التجارة الخارجية السورية
هم شركاء
في ظل الحصار الغربي؟ ومن ً
سوريا التجاريون اليوم؟ هل فعال إن حلفاء
دمشق يستحوذون على «حصة األسد»
التعامالتَ التجارية؟ أسئلة كثيرة تجيب
من
ُ
ّ
عنها بيانات تنشر للمرة األولى حول واقع
التجارة الخارجية السورية
دمشق  -زياد غصن
طيلة السنوات التسع املاضية ،لم تهدأ
ُ
الجهود الخارجية الساعية في فرض
حال من العزل االقتصادي الكامل على
دمشق؛ من توسيع دائرة العقوبات إلى
عرقلة استعادة الحكومة السيطرة على
ال ـثــروات وامل ــوارد الوطنية ،فالحرص
على استمرار خروج املعابر الحدودية
عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار االقـ ـتـ ـص ــادي
الفعلي .غالبية خطوات العزل ّ
توجهت
فــي املـقــام األول للنيل مــن بنية قطاع
التجارة الخارجية ،وذلك عبر إضعاف
هذا القطاع وتحويله من ّ
محرك تنموي
إل ــى ع ــبء ثـقـيــل عـلــى اق ـت ـصــاد ال ـبــاد.
هذه العقوبات ليست وحدها املسؤولة
ّ
عما أصــاب قطاع التجارة الخارجية،
ّ
فالسياسات الحكومية املتبعة خالل
السنوات الست األولى من عمر الحرب
ّ
تتحمل جزءًا من ّاملسؤولية ،وال سيما
ّ
مــا يتعلق بــالـتــأخــر فــي إع ــادة هيكلة
الـ ـقـ ـط ــاع ل ـي ـن ـس ـجــم مـ ــع االح ـت ـي ــاج ــات
االقتصادية الضرورية .وهو ما لم يبدأ
إال قبل حوالى عامني واستهدف وضع
آلـيــة جــديــدة ملـنــح إجـ ــازات االسـتـيــراد،
وترشيد السلع املسموح باستيرادها
لـلـحـيـلــولــة دون ال ـض ـغــط ع ـلــى ســوق
القطع األجنبي ،وتشجيع الـصــادرات
لـتــرمـيــم مــا فـقــدتــه ال ـبــاد مــن مـصــادر
القطع األجنبي.
ّ
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة امل ـت ـع ــل ـق ــة
وصادراتها خالل
بمستوردات البالد ّ
الـعــامــن األخـيــريــن ،تــؤشــر إلــى نتائج
تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات ،إذ بـحـســب الـبـيــانــات
الـخــاصــة ب ــوزارة االقـتـصــاد والـتـجــارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،فـ ــإن مـ ـسـ ـت ــوردات ال ـب ــاد
خـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي ت ــراج ـع ــت %18
م ـقــارنــة ب ـعــام  .2018فـقــد بـلـغــت قيمة
املستوردات في عــام  2019حوالى 5.2
مليار يورو بانخفاض قدره  1.1مليار
يــورو عــن عــام  .2018انخفاض يعزوه

مـصــدر اق ـت ـصــادي إل ــى عــامـلــن اثـنــن:
األول ،تـشــديــد الـحـصــار الـغــربــي على
ســوريــا مــع بــدايــة عــام  2019وعرقلته
تــأمــن اح ـت ـيــاجــات ال ـس ــوق .وال ـثــانــي،
ّ
اآللية الجديدة املتبعة في منح إجازات
االسـ ـتـ ـي ــراد ل ـل ـم ــواد امل ـس ـم ــوح ــة ال ـتــي
تراجع عددها  %77مقارنة بعام ،2016
كما أن عدد املوافقات املمنوحة تراجع
منذ عــام  2016ولنهاية الـعــام املاضي
.%43
وم ـ ــع أن ق ـي ـمــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات امل ـسـ ّـج ـلــة
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي شـ ـه ــدت ت ـحـ ّـس ـنــا
ملحوظًا بلغ  ،%21.6إال أن قيمتها ال
تــزال متدنية جـدًا مقارنة بسنوات ما
قبل األزم ــة .فهي فــي الـعــام املــاضــي لم
تـتـجــاوز  523.3مـلـيــون ي ــورو ،بــزيــادة
قدرها  93مليون يــورو عن عــام .2018
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،فـ ــإن تلك
ّ
متغيرات
ال ــزي ــادة ج ــاءت بـعــد ح ــدوث
عـ ـ ّـدة ،أب ــرزه ــا ع ــودة كثير مــن املعامل
وامل ـن ـش ــآت الـصـنــاعـيــة لـلـعـمــل .وتـبـعــا
لبيانات وزارة الصناعة فــإن  %18من
املنشآت العائدة عــادت العام املاضي.
كما أن عودة العمل ،وإن بشكل جزئي،
إلى معبر نصيب الحدودي مع األردن،
أس ـهــم فــي تـحــريــك بـسـيــط ل ـل ـصــادرات
السورية من جهة ،وفي تغيير تركيبة
ال ــدول املـسـتــوردة للسلع الـســوريــة من
ج ـهــة أخ ـ ــرى .وكـ ــان ث ـ ّـمــة ت ـعــويــل على
ّ
متدرج للصادرات ،إال
حدوث انتعاش
أن تشديد الحصار الغربي ومنع البالد
االس ـت ـفــادة مــن مـعــابــرهــا ال ـبـ ّـريــة حــاال
دون تحقيق ذلك.
وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى مـ ــا سـ ـب ــق ،ف ـ ــإن املـ ـي ــزان
ّ
التجاري للعام املاضي سجل خسارة
ق ــدره ــا  4.6م ـل ـي ــارات ي ـ ــورو ،بـتــراجــع
واضح عن الخسارة املسجلة في ميزان
عــام  ،2018والتي بلغت آنــذاك حوالى
ّ
 5.9مليارات يورو .خسارة تشكل عبئًا
ً
ثقيال على سعر صرف الليرة ،وتاليًا
على الوضع املعيشي للسوريني.

وتـ ـظـ ـه ــر بـ ـي ــان ــات وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة احـتـفــاظ الصني
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردة ل ـل ـس ـل ــع
والبضائع للسوق السورية ،إذ بلغت
ق ـي ـمــة م ــا ص ـ ّـدرت ــه ف ــي الـ ـع ــام املــاضــي
حوالى  718مليون يورو ،بزيادة قدرها
 119مليون يورو عن عام  .2018ومع أن

ّ
تصدرت السعودية
قائمة الدول التي
ّ
صدر إليها القطاع
الخاص السوري في
العام الماضي
الصادرات املصرية تراجعت من حيث
الـقـيـمــة إال أن ـهــا ق ـفــزت لتحتل املــرتـبــة
الثانية في العام املاضي بعدما كانت
فــي ع ــام  2018تـحـتــل املــرتـبــة الـثــالـثــة،
ك ــذل ــك ت ــراجـ ـع ــت روس ـ ـيـ ــا مـ ــن املــرت ـبــة
الـثــانـيــة إل ــى املــرتـبــة الــرابـعــة فــي الـعــام
املاضي ،وذلك نتيجة تراجع صادراتها

بحوالى  69مليون يورو.
ال ـه ـن ــد ،ال ـت ــي ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى ع ــاق ــات
دبـلــومــاسـيــة واقـتـصــاديــة مــع دمـشــق،
كـ ــانـ ــت م ـ ــن ب ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي زادت
صــادراتـهــا للسوق الـســوريــة بحوالى
 70مليون يورو ،وهو ما جعلها تحتل
ّ
املصدرة
املرتبة الثالثة في قائمة الدول
لـســوريــا خ ــال ال ـعــام امل ــاض ــي ،بعدما
ك ــان ــت ت ـح ـتــل امل ــرت ـب ــة ال ـخ ــام ـس ــة ع ــام
 .2018كذلك زادت الصادرات اإليرانية
بحوالي  67مليون يورو خالل العامني
األخيرين ،ولتأتي في مرتبة معاكسة
لـكــل الـتــوقـعــات واملـعـلــومــات املـتــداولــة
حول طبيعة العالقة االقتصادية التي
بــاتــت تربطها بدمشق أث ـنــاء الـحــرب،
حيث انتقلت من املرتبة الـ  14في عام
 2018إلــى املــرتـبــة الـســادســة فــي العام
التالي .في حني كان ّ
مبررًا غياب تركيا
عن قائمة أهم  20دولة استوردت منها
دم ـش ــق اح ـت ـيــاجــات ـهــا خـ ــال ال ـعــامــن
األخيرين.
وكمؤشر واضح على تشديد الحصار
االقتصادي على دمشق ،فإن البيانات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة األميركية ،التي كانت بني أهم
 20دولة يستورد منها القطاع الخاص
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن اح ـت ـيــاجــات ال ـبــاد
عام  ،2018غابت عن القائمة في العام

املــاضــي ،فــي حــن أن امل ـس ـتــوردات من
فرنسا تراجعت حــوالــى  %51مقارنة
بقيمة السلع املستوردة منها في العام
ما قبل املاضي.

ّ ً
السعودية أوال!

ّ
يتعلق بالدول التي ّ
توجهت
أما في ما
نحوها الـصــادرات السورية في العام
املــاضــي ،فــإن بيانات وزارة االقتصاد
تـشـيــر إل ــى أن ــه م ــن ب ــن أه ــم  20دول ــة
ّ
صدر إليها القطاع الخاص كان هناك
 13دولة عربية تجاوزت مستورداتها
م ــن س ــوري ــا  344.8م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،ال
ب ــل إن  6دول مـنـهــا اس ـت ـحــوذت على
امل ــراك ــز الـسـتــة األول ــى فــي تـلــك ال ــدول.
ويالحظ كذلك أن الخالفات السياسية
ب ــن الـ ـ ــدول ل ــم ت ـق ـطــع «ص ـل ــة ال ــرح ــم»
الـتـجــاريــة مــع دمـشــق وبــالـعـكــس .فقد
ّ
تصدرت السعودية قائمة الــدول التي
ّ
صدر لها القطاع الخاص السوري في
الـعــام املــاضــي مــا قيمته  74.5مليون
يــورو ،بزيادة قدرها  19مليون يورو
ع ــن ال ـع ــام ال ـســابــق ،الـ ــذي جـ ــاءت فيه
ثــانـيــا بـعــد لـبـنــان .وبـحـســب مــا يذكر
اقـتـصــاديــون ،فــإن هــذا الـتـحـ ّـول سببه
إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي
مع األردن بعد سيطرة الحكومة عليه
في العام ما قبل املاضي ،وتاليًا فتح

غابت إيران عن الدول الـ  20األهم في استقبال الصادرات السورية في عام ( 2019أ ف ب)

الواليات المتحدة خارج «العشرين»

ُ
إن أه ــم مــاحـظــة تـسـ ّـجــل عـلــى تركيبة
ال ـشــركــاء ا ّلـتـجــاريــن لـســوريــا فــي عــام
 2019تتمثل في تباين تأثيرات العامل
السياسي واملوقف الخارجي من األزمة
والعقوبات الغربية .ففي الوقت الذي
ّ
يتبدى تأثير هذا العامل بوضوح في
م ـلــف االس ـت ـي ــراد ع ـبــر ح ـض ــور بعض
«ال ـ ــدول الـحـلـيـفــة وال ـصــدي ـقــة» ،يغيب
فــي ملف التصدير إذ تصل ص ــادرات
الـقـطــاع ال ـخــاص إل ــى أس ــواق دول لها
مواقف من األزمة السورية.

الـ ـط ــري ــق ج ــزئ ـي ــا أم ـ ــام س ـل ــع زراعـ ـي ــة
وصـ ـن ــاعـ ـي ــة ع ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ــى
األسواق السعودية.
ومـ ــع أن املـ ـسـ ـت ــوردات ال ـل ـب ـنــان ـيــة مــن
ســوريــا زادت بنحو  12مـلـيــون يــورو
في العام املاضي ،إذ ّ
سجلت ما قيمته
 69.4مليون يــورو ،إال أن ذلــك لم يحل
دون ف ـقــدان لـبـنــان مرتبته األول ــى في
قــائـمــة الـ ــدول امل ـس ـت ــوردة م ــن ســوريــا،
ّ
ّ
متقدمًا
إذ حل ثانيًا في العام املاضي
على العراق ،الــذي استورد بما قيمته
 50مليون يورو  ،وبنسبة زيادة ّ تصل
إلى حوالى  %61مقارنة بما تحقق في
العام السابق.

فلسطين

ّ
ّ
ّ
نتنياهو نحو الضم في تموز :ال أهمية للمعارضين
يحيى دبوق
ت ـع ـمــل إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى ت ـظ ـه ـيــر امل ــوق ــف
ال ــرس ـم ــي لــأن ـظ ـمــة ال ـع ــرب ـي ــة ،امل ـع ـلــن لها
ولـ ـ ــإدارة األمـيــركـيــة فــي ال ـغــرف املـغـلـقــة،
إزاء تـ ّ
ـوجــه تــل أبـيــب لـضـ ّـم أكـثــر مــن ثلث
أراضي الضفة الغربية املحتلة ،األمر الذي
يـفـ ّـســر تـكــاثــر الـتـصــريـحــات اإلسرائيلية
وال ـت ـســري ـبــات ف ــي اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،عن
حقيقة املوقف الرسمي لألنظمة ،املساند
ّ
و«املتفهم» ملوقف تل أبيب وأطماعها ،على
حساب فلسطني والقضية الفلسطينية.
ورغ ــم أن عــواصــم عــربـيــة ،بينها عـ ّـمــان،
أعلنت رفض الضم ّ
ولوحت بإجراءات ،فإن
ّ
ّ
إسرائيل تتعاطى بخفة موازية لجدية هذه
املواقف ،وهي ّ
ّ
تتفهم أسبابها وتعول فقط
على ما تدلي به األنظمة بعيدًا عن اإلعالم.
امل ــوق ــف ه ــو ذاتـ ــه م ــن ت ـه ــدي ــدات الـسـلـطــة
الفلسطينية الـتــي تـهـ ّـدد باالنسحاب من

جزء من االتفاقيات مع إسرائيل والواليات
املتحدة ،وكذلك وقف التنسيق األمني.
ّ
عـلــى هــذه الخلفية ،أك ــد رئـيــس ّالحكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،خطة الضم،
مرجحًا أن ال ّ
ّ
يؤدي ذلك إلى أي أضرار أو
ٍّ
ترد في العالقات مع األردن ،الفتًا إلى أن
ّ
اتفاقية السالم بني الجانبني تعد مصلحة
ّ
أيضًا للمملكة الهاشمية ،ويتعذر
حيوية ّ
عليها التخلي عنها .وأعــاد نتنياهو ،في
حــديــث إل ــى صـحـيـفــة «م ــاك ــور ري ـشــون»
ال ـع ـبــريــة ،تــأكـيــد ال ـتــزامــه ف ــرض الـسـيــادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة (الـ ـض ــم) ف ــي مـطـلــع ت ـمــوز/
يــولـيــو امل ـق ـبــل ،وف ـقــا لــاتـفــاقـيــات املـبــرمــة
م ــع ش ــرك ــائ ــه ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـكــومــي،
وقــال إن األمــور إذا كانت مرتبطة به هو،
ففرض السيادة فــي الضفة حاصل هذا
ّ
الصيف ،و«أن ــوي أن أنفذ ما اتفقنا عليه
ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ،وهـ ــو ال ــدف ــع إلـ ــى تـطـبـيــق
السيادة بعد االنتهاء من رسم الخرائط مع

األميركيني ،وهو ما لن يحدث قبل ّ
األول
ّ
من تموز /يوليو املقبل» .وملح إلى ضرورة
أن ال ي ــراه ــن أحـ ــد ع ـلــى فــاع ـل ـيــة مــوقــف
حزب «أزرق أبيض» الذي يظهر في العلن
التباسًا ما تجاه الضم ،وكذلك األمــر بما
ّ
يتعلق باألميركيني ،وقــال« :نحن بالطبع
نــريــد اعـتــرافــا أمـيــركـيــا بـفــرض الـسـيــادة،
وك ــان ــت لـنــا مـنــاقـشــات طــويـلــة ح ــول هــذا
األمر مع شركائنا في التحالف من أزرق
أبيض ،إذ بعد إصراري اتفقنا على إمكان
الــدفــع قــدمــا بـمـســار الـضــم فــي الحكومة
وفــي الكنيست وأن موافقتهم على ذلك
ليست إلــزامـيــة ،أي أن فــرض الـسـيــادة ال
يرتبط بهم».
امل ــوافـ ـق ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ش ـ ـ ّـدد عـلـيـهــا
نـتـنـيــاهــو ،ج ــاء ال ـتــأك ـيــد عـلـيـهــا ،إضــافــة
إلــى املــوقــف املعلن «فــرض السيادة شأن
إسرائيلي» ،عبر توجيه الواليات املتحدة
تـحــذيـرًا لــأمـيــركـيــن مــن احـتـمــال ان ــدالع

أع ـم ــال ع ـنــف ف ــي ال ـض ـفــة ،ودع ـت ـهــم إلــى
أخ ــذ الـحـيـطــة وال ـح ــذر .الـتـحــذيــر الـصــادر
عن السفارة في القدس املحتلة لم يذكر
امل ــوج ــب ل ــه ،إال أن ــه ك ـمــا ّشـ ـ ّـدد مــراق ـبــون
في تل أبيب مرتبط بخطة الضم القريبة
وتداعياتها املحتملة.
ورغم أنباء الضم والتأكيد عليه من أعلى
املستويات في تل أبيب ،كشفت صحيفة
«مـعــاريــف» أمــس أن املـسـتــوى السياسي
لم يصدر بعد توجيهات ّ
خاصة للجيش
كــي يباشر اسـتـعــداده ملــواجـهــة تداعيات
تنفيذ الـخـطــة ،مــا يعني أن التحضيرات
السياسية لــم تنته بـعــد ،رغ ــم الـتــأكـيــدات
الـصــادرة عــن نتنياهو إزاء املــوعــد ،أو أن
املؤسسة السياسية ال تــرى أن تهديدات
السلطة وتـحــذيــراتـهــا ،وكــذلــك ردة الفعل
املرتقبة للفلسطينيني ،توجب استعدادات
خــاصــة لـلـمــواجـهــة بـمـسـتــوى التخطيط
ّ
للتصدي ملواجهات.
املسبق

وك ــان ــت صـحـيـفــة «إس ــرائ ـي ــل ه ـي ــوم» قد
ً
كشفت أن دوال عربية ال تعارض إسرائيل
والــواليـ ّـات املتحدة إن ّقررتا املضي قدمًا
فــي خــطــة الـضــم ،مـشـيــرة إلــى أن مــن بني
ه ــذه ال ـ ــدول :األردن وم ـصــر والـسـعــوديــة
ً
ّ
ودوال خليجية .وحسب ما أكــد املصدر،
ّ
يـفــضــل األردن وج ــود ق ــوات إســرائـيـلـيــة
عـلــى ال ـح ــدود الـغــربـيــة للمملكة ،ال قــوات
فلسطينية أو دولية ،وهــو أهــم ّ
لعمان من
أي مصلحة فلسطينية.
بـ ــاملـ ــوازاة ،نـقـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن مـصــدر
سعودي رفيع املستوى قوله إن إسرائيل
حقيقة واقعة وإن الرياض والقاهرة وأبو
ظبي ّ
وعمان «لن ّ
تعرض للخطر عالقاتها
م ــع إدارة (ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد)
ترامب من أجلهم»ّ .أما ما يرتبط باملوقف
امل ـصــري ،فنقلت الصحيفة عــن مصدر
ّ
التصدي إليران أهم
أمني مصري قوله إن
وأولى من القضية الفلسطينية.

ّ
مجددًا ،عاد تنظيم «داعــش» إلى واجهة المشهد األمني العراقي .خالل األسابيع
ّ
القليلة الماضية ،برز نشاطه في المحافظات الشمالية تحديدًا .في المقابل ،أعلن رئيس
الــوزراء مصطفى الكاظمي ،غير ّ
مرة ،عن «قرب» إطالق عمليات «القضاء» على
فلول أكثر التنظيمات ّ
الحديث ،مقرون بتحذيرات ومخاوف
تطرفًا في العالم .هذا
ّ
هيكليته ّ
ّ
ّ
الخاصة في «أرض
اضطر إلى التخلي عن
من «والدة» جديدة للتنظيم ،الذي
الخالفة» ،بعدنهاية سيطرته العسكرية عام  ،2019وصياغة هيكل تنظيمي جديد
فيه «الكثير من االختصار والمرونة والالمركزية» ،كما ّ
يعبر الخبير في هذه الجماعات
والتنظيمات هشام الهاشمي

المقابلة

أجرى الحوار نور أيوب

مالحظات
ث ـ ـ ـ ــاث م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ي ـم ـكــن
استنتاجها مــن خــال مقارنة تركيبة
الدول التي ّ
توجهت نحوها الصادرات
السورية خالل العامني األخيرين:
األول ـ ـ ـ ــى ،ت ـت ــراج ــع ت ــرك ـي ــا م ــن املــرت ـبــة
الثالثة فــي الـعــام مــا قبل املــاضــي إلى
املرتبة السابعة في العام املاضي ،وهذا
ترافق أيضًا مع تراجع شديد في قيمة
مستورداتها من سوريا وبنسبة تصل
إلى حوالى  ،%32إذ لم تتجاوز قيمتها
أكـثــر مــن  21.3مليون ي ــورو فــي العام
املاضي.
الـثــانـيــة ،غـيــاب إي ــران عــن ال ــدول الـ ـ 20
األهم في استقبال الصادرات السورية
في عام  ،2019وهو ما يطرح تساؤالت
كثيرة حيال األسباب التي تحول دون
اسـتـفــادة دمـشــق مــن الـســوق اإليرانية
الــواس ـعــة وال ـ ــدور الـسـلـبــي للعقوبات
طهران.
األميركية على ّ
الثالثة ،تباين تأثر مستوردات بعض
ال ــدول األوروب ـيــة مــن ســوريــا بتشديد
ً
العقوبات في األشهر السابقة ،فمثال
مـ ـسـ ـت ــوردات أمل ــان ـي ــا ت ــراج ـع ــت ،%15
وإس ـب ــان ـي ــا  %46.3م ــع غـ ـي ــاب كــامــل
لـفــرنـســا عــن خــريـطــة أه ــم  20دول ــة تم
التصدير إليها في العامني األخيرين.
وجـ ـ ـ ــود دول ع ــربـ ـي ــة وغـ ــرب ـ ـيـ ــة ع ـلــى
خريطة الـتـجــارة الخارجية السورية
ك ــان ل ــه ثـمـنــه أي ـض ــا ،ف ــرغ ــم اسـتـثـنــاء
الـعـقــوبــات الغربية «ظــاهــريــا» للسلع
الغذائية والدوائية وغيرها ،إال أن ذلك
ّ
تضرر عملية تأمني تلك
لم يحل دون
السلع للمواطن السوري ،حيث تضطر
ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص لــدفــع
مــا بــن  %50-30زيـ ــادة عـلــى تكاليف
اس ـت ـي ــراد ك ــل سـلـعــة نـتـيـجــة الرت ـف ــاع
تكاليف الـشـحــن إل ــى ســوريــا ورس ــوم
إع ــادة الـتــأمــن وم ــا تتطلبه إج ــراءات
الـتـحــايــل واالل ـت ـف ــاف عـلــى الـعـقــوبــات
وغـ ـي ــره ــا .وف ـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـظ ــروف
املرافقة النتشار فيروس كورونا ،فإن
ال ـت ـكــال ـيــف س ـت ـكــون قــاب ـلــة ل ــارت ـف ــاع،
وتــال ـيــا ت ـهــديــد لـقـمــة ع ـيــش  %85من
الـســوريــن الــذيــن يعيشون تحت خط
ال ـف ـق ــراء وف ــق ت ـق ــدي ــرات أم ـم ـيــة مضى
عليها نحو عام.

ّ
مستمرة...
اللقاءات األمنية
بطلب فلسطيني!

ّ
أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن لقاءات
ج ـم ـع ــت كـ ـب ــار امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ــي أجـ ـه ــزة
األمــن الفلسطينية وضباطًا فــي الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي ،رغ ــم إع ــان الـسـلـطــة وقــف
التنسيق األم ـنــي .ال ـل ـقــاءات الـتــي ّ
سجلت
في اليومني املاضيني ،كما أكدت املصادر
ملوقع «والال» العبري ،جرت ً
بناء على طلب
الجانب الفلسطيني ،خشية تصعيد أمني
من شأنه اإلضرار بالسلطة .كما طرحت
في اللقاءات سلسلة من القضايا املدنية
واألم ـن ـي ــة ،مـنـهــا ح ــرك ــة دخ ـ ــول وخـ ــروج
ّ
العمال الفلسطينيني ،من إسرائيل وإليها،
إذ إن امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ّ
تخشى عمليات انتحارية فردية ينفذها
عـ ّـمـ ّـال فلسطينيون على خلفية املــواقــف
املتعلقة بالضم.

15

هشام الهاشمي

الخبير في شؤون الجماعات التكفيرية
• «داعش» ينتظر الفوضى في العراق وسوريا ليعود
ٌ
ّ
عملياته الهجينة
• التنظيم مشغول في تطوير
• هناك نحو  8000عنصر غير ناشط في والية العراق
استراتيجية ّ
ّ
معينة ،يعتمدها
¶ هل هناك
تنظيم «داعش» ،في املرحلة الراهنة؟
أخ ـي ـرًا ،ب ــات تـنـظـيــم «داع ـ ــش» يعتمد
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة األم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة وال ـت ـم ــوي ــل
ال ــذات ــي ،بــاح ـثــا ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه عن
املـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة وال ـب ـي ـئــة الـحــاضـنــة
ّ
يتكيف معها الهيكل التنظيمي
التي
ّ
ّ
الـجــديــد ،املنسجم مــع ت ـحــوالت تكتيكاته القتالية،
ّ
األمنية؛
أي مــن ٌالهجمات العسكرية إلــى الهجمات
منهجية تعتمد على االسـتـنــزاف واإلنـهــاك املجهد،
وهذا يشمل ممارسة ثنائية االنتقام ّواملصالحة مع
ّ
السكانية ُ
السنية.
املجتمعات ذات األغلبية
هنا ،تكشف الهيكلية عن وجود استراتيجية واضحة
ّ
أو قابلة للتطبيق لــدى التنظيم ،تمكنه من العودة
ّ
ّ
الفعلية والـسـيـطــرة عـلــى مـنــاطــق جـغــرافـيــة معينة،
لكنه ينتظر الفوضى وانتهاء مهام «التحالف الدولي
ملكافحة إره ــاب داع ــش» فــي ال ـعــراق وس ــوري ــا .لكن،
وفي الوقت عينه ،ما من مجال للشك بأن التنظيم ما
ّ
زال قادرًا على شن عمليات ّ
ونوعية يمتلك
تعرضية
فيها قــدرة املـبــادرة الزمانية واملكانية ،فــي جبهات
ّ
ّ
وخاصة القريبة من املناطق املتنازع عليها
متعددة،
والحدودية واملفتوحة ،والتي سبق أن سيطر عليها
أو ال يزال يملك فيها خاليا ّ
أمنية.
¶ كيف انعكست التغييرات ،التي طــرأت على بنية التنظيم،
على أدائه؟
إن من شأن الهيكل التنظيمي الجديد أن ّ
يمد «داعش»
ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى ت ـطــويــر أســال ـيــب عـمـلـيــاتــه الهجينة
َ
شهري
وغوايته اإلعالمية ،وهذا أصبح واضحًا في
آذار /مارس ونيسان /أبريل ،املاضيني ،حيث الحظ
املراقبون ارتـفــاع نشاطه األمني إلــى نسبة الضعف
مـمــا ك ــان عـلـيــه فــي األش ـهــر الـســابـقــة .وه ــذا مــا أثــار

ّ
األمنية – العسكرية في
املزيد من القلق لدى القيادة
العاصمة بغداد و«قــوات التحالف» على حد ســواء،
وال سيما من ناحية إعادة تجربة تنظيم «القاعدة ـ ـ
فرع العراق» ( )2013 - 2010في الصعود ّ
مرة أخرى
بعد القضاء على قيادة التنظيم (أبو عمر البغدادي
وأب ــو حـمــزة املـهــاجــر) ،وانـكـمــاش عملياته وم ــوارده
الـبـشــريــة إل ــى درج ــة االخ ـت ـفــاء أو ع ــدم ال ــوج ــود ،ثم
ّ
مطورة أكثر ّ
توحشًا وخبرة في إدارة
ظهور نسخة
إمكاناتها وتقسيم أدوارهــا ،بمعزل عن التباين في
ّ
التوحش والهيكليات واملناهج التنظيمية والتعامل
ّ
مع السكان.
ّ
¶ َ
هيكليته الجديدة؟
عالم يرتكز التنظيم في
ال يزال الهيكل التنظيمي الجديد يعتمد على وسائل
التنظيمي القديم،
االتصال اإلداري املتبعـة في الهيكل
ّ
مــا بــن وســائــل االتـصــال الكتابي املشفر ،والشفهي
الفوري عبر مكتب يعرف بـ«ساعي بريد الواليات»،
ّ
ويتفرع منه «ساعي بريد الــواليــة» ،و«ســاعــي بريد
ال ـق ــواط ــع» ،وي ـعــرف فــي الـتـنـظـيــم ب ــ«الــرب ـطــة» ،وهــو
ّ
مــن يـحـ ّـدد الــزمــان واملـكــان لتسلم وتسليم الرسائل،
وي ـع ـت ـب ــر ن ـق ـط ــة ال ـض ـع ــف الـ ـت ــي ال ي ـم ـك ــن لـلـهـيـكــل
التنظيمي أن يتجاوزها ،وهــي سبب دمــاره فــي ّكل
مــراحـلــه الـســابـقــة ،وهــي السبب الرئيسي فــي تأخر
الـبـيــانــات واألوام ـ ــر بــن وح ــدات الهيكل التنظيمي
ّ
وتعدد املستويات اإلدارية.
لطول خط االتصال
ّ
كــذلــك ،ي ـبــرز ال ـي ــوم ،وف ــي خ ـطــوة اح ـت ــرازي ــة ،تحريم
وتجريم من يستخدم وسائل االتصال اإللكترونية
ّ
العنكبوتية ،في ضوء اإلمكانات
املرتبطة بالشبكة
ّ
املتوفرة في اختراق ومتابعة تلك الوسائل.
ّ
الهيكلية الجديدة؟
¶ ما هي أبرز معالم
يوضح الهيكل التنظيمي الجديد خطوط السلطة

وامل ـســؤول ـيــة واالتـ ـص ــال الــرس ـمــيّ ،أمـ ــا أبـ ــرز معامله
فيمكن إيجازها بـ:
 -1تخفيض عدد الواليات إلى  14والية بعدما كانت
 35والية.
 -2تخفيض ع ــدد ال ــدواوي ــن مــن  14واالح ـت ـفــاظ ب ـ 5
فقط ،هي :الجند ،األمن العام ،القضاء واملظالم ،بيت
املال واإلعالم املركزي.
 -3تخفيض عــدد املكاتب والهيئات الخارجية ال ـ ،5
وجمع وظائفها في مكتب واحد ،وهو مكتب الهجرة
وإدارة الواليات البعيدة.
 -4االعتماد على الالمركزية في تنفيذ أوامر «اللجنة
ّ
املفوضة».
 -5االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ــذات ـ ــي لـ ـل ــوالي ــات،
وتخفيض كفاالت ورواتب املوارد البشرية التنفيذية
واللوجستية.
 -6إل ـ ـغـ ــاء ورش الـ ـتـ ـط ــوي ــر وال ـت ـص ـن ـي ــع ال ـخ ــاص ــة
باألسلحة البيولوجية والكيميائية.
 -7تخفيض عديد العمليات االنتحارية واالنغماسية
إلى ّ
حدها األدنى.
ّ
 -8إي ـقــاف الـهـجــرة وال ـت ـطــوع إل ــى ال ـع ــراق وســوريــا،
ّ
العكسية وعودة األجانب إلى دولهم
والبدء بالهجرة
أو الهجرة إلى والية غرب أفريقيا.
 -9تـخـفـيــض ع ــدي ــد الـ ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة ،ح ـيــث كــان
ّ
«ديوان الجند» بني َ
يتكون من 3
عامي  2014و2017
جيوش« :الخالفة» و«العسرة» و«داب ــق» ،وقــوام كل
واحد منها  12ألفًا ،وبمجموع نحو  36ألف عنصر.
ّأما اليوم ،فبات عديد عناصر القتالية الناشطة في
والية العراق وفي  11قاطعًا بني  350و 4000عنصر،
كما أن هـنــاك نحو  8000عنصر غير نــاشــط ،يمكن
ّ
مستعدة للقيام بالنشاط
اعتبارهم قـ ّـوة احتياطية
ّ
عندما تستدعى ،وهي التي تعرف إعالميًا بالخاليا
النائمة.

من هم أبرز القادة الجدد؟
ّ
التكفيرية املتعاقبة عـلــى تنظيمات «ال ـقــاعــدة» و«داع ــش»
رغــم اخـتــاف الـقـيــادات
في العراق ،فإن القادة الجدد ،منذ ظهورهم ككوادر وسطية في عهد أبو مصعب
الــزرقــاوي ( )2004وحتى صعودهم على رأس الـهــرم الـقـيــادي ( ،)2019هــم أبــرز
ـام على ســاحــة الجماعات
الـقـيــادات األيــديــولــوجـيــة الـتــي ب ــرزت بشكل تــراتـبــي مـتـنـ ٍ
«التكفيرية الجهادية» .وإن كان تأثيرهم في مناطق خارج أرض الصراع في العراق
وسوريا ال يزال ضعيفًا ،لكن املؤشرات تشير إلى أنهم يعملون على تكتيك إدارة
العمليات اإلرهــابـيــة الخارجية بطريقة الـصــدمــات والــذئــاب املـنـفــردة ،وفــق الحاجة
ّ
التحديات
اإلعالمية إلثبات حضورهم ،ووفقًا للظروف الداخلية من جهة ،وطبيعة
الدولية التي تواجهها فلول التنظيم في العراق وسوريا من جانب آخر .هذا باإلضافة
ُ ّ
«السنية» والفصائل التكفيرية
إلــى تقييم تجربتهم في مصالحة املناطق العربية
الجديدة.
األخرى ،ومدى استمرار ّقوة وتماسك تحالفاتهم
ّ
ً
وعــن ه ــؤالء ،الــذيــن صــاغــوا هيكال تنظيميًا جــديـدًا يحقق لهم انـكـمــاش الــوحــدات
اإلداريةّ ،
ّ
ديموغرافيًاّ ،
قسموا مهامهم بينهم على
ويمهد فرض سلطتهم وإحكامها
الشكل التالي:
« -1الخليفة» :أبو إبراهيم القرشي.

« -2مجلس الـشــورى» :بزعامة جمعة عــواد الـبــدري ،ويتألف من  5أعضاء هــم :أبو
محمد املصري ،أبو هاشم الـجــزراوي ،أبو سعد الليبي ،أبو صالح الـجــزراوي ،وأبو
عبد الله القاضي الغالمي.
« -3اللجنة املفوضة» :بزعامة «حجي حامد» ،سامي جاسم محمد الجبوريّ .
مكونة
من  5أعضاء هم:
 «حجي تيسير» ،معتز نومان عبد نايف الجبوري؛ املشرف على األمــن والجندواملكاتب الخارجية ،وقد أعلن عن مقتله قبل أيام في غارة لـ«التحالف» في ريف دير
الزور السوري ،مطلع شهر ّأيار /مايو الجاري.
 «أب ــو ال ـحــارث» ،زي ــاد جــوهــر عبد الـلــه؛ املـشــرف على املـضــافــات وامل ـخــازن والنقلوالبريد الخاص.
 «حجي زي ــد» ،بشار خطاب غــزال الصميدعي؛ املـشــرف على القضاء والهيئاتالشرعية.
 «أبو حمزة القرشي املهاجر» ،املشرف على اإلعالم املركزي.« -أبو صالح الجزراوي» ،نايف حمد شياع ،املشرف على عمليات التمويل واالستثمار.
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ّ
األندية الرياضية تتحول إلى «بزنس» للمخابرات
بعدما سيطر جهاز المخابرات المصرية
على المنصات اإلعالمية المختلفة،
دخل في مجال االستثمارات الرياضية،
عبر االستحواذ المباشر على سلسلة أندية
اجتماعية ورياضية تابعة لوزارة الشباب
والرياضة ،وهي يفترض أن تكون متاحة
مجانًا ضمن الخدمات التي تقدمها
الدولة إلى المواطنين ،لكن «الجهاز
السيادي» كان له رأي آخر
القاهرة ــ األخبار
ج ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن دور الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـص ــر
وت ـع ـه ــدات ـه ــا ك ـ ــان ت ــوف ـي ــر امل ـس ــاح ــات
الـ ـخـ ـض ــراء وح ـ ــق م ـم ــارس ــة األن ـش ـطــة
الــريــاضـيــة لـلـمــواطـنــن ،ول ـهــذا اقتطع
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل ج ـمــال عـبــد الـنــاصــر
ب ـعــد ثـ ــورة  1952م ـســاحــة م ــن «ن ــادي
الـ ـج ــزي ــرة» ،وهـ ــو ن ـ ــادي األثـ ــريـ ــاء فــي
«املـ ـح ــروس ــة» ،إلن ـش ــاء «م ــرك ــز شـبــاب

الـجــزيــرة» ،ليظل كالهما متجاورين:
مــركــز الـشـبــاب ال ــذي يستخدمه أبـنــاء
ال ـط ـب ـقــة ال ـف ـق ـي ــرة والـ ـع ــامـ ـل ــة ،ونـ ــادي
األث ــري ــاء ،إذ ال يـفـصــل بينهما ســوى
سور فقط ،تحقيقًا للعدالة االجتماعية.
لكن قبل سنوات قليلة تحول «شباب
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» لـ ـيـ ـك ــون لـ ــأثـ ــريـ ــاء أي ـض ــا
بعدما قامت الهيئة الهندسية للقوات
امل ـس ـل ـح ــة ب ـع ـم ـل ـي ــة تـ ـط ــوي ــر ل ـل ـمــركــز
ورفـ ـع ــت أسـ ـع ــار االش ـ ـتـ ــراك ف ـيــه أك ـثــر
ً
مــن  30ضعفًا م ــرة واحـ ــدة ،فـضــا عن
زيادة أسعار تذاكر دخوله واستخدام
خدماته.
بذلك ،استرجعت «الهيئة الهندسية»
في أشهر قليلة ما ّ
تم إنفاقه في إعادة
ّ
بـنــاء املــركــز لكن مــع زي ــادة مــطــردة في
األس ـ ـعـ ــار والـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي يـقــدمـهــا
بصورة جعلته غير مناسب للطبقات
الفقيرة بــل للمتوسطة ،لتقضي على
مبدأ العدالة االجتماعية الــذي حــاول
عبد الناصر تطبيقه في تأسيس هذا
ّ
املركز املطل على نيل القاهرة .املشروع
الـنــاجــح لـفــت أن ـظــار جـهــاز املـخــابــرات
الـعــامــة ال ــذي وجــد فــي مــراكــز الشباب
واملـ ــواقـ ــع ال ــري ــاض ـي ــة ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا

وزارة الشباب والرياضة «ثروة» يمكن
اسـتـغــالـهــا لتحقيق ع ــائ ــدات كـبـيــرة،
خــاصــة أن هــذه املــراكــز تعاني نتيجة
ن ـقــص األم ـ ــوال امل ـخـ ّـص ـصــة ل ـهــا وقـلــة
االستفادة من إمكاناتها ومواقعها.
هذا الواقع دفع املخابرات ،عبر إحدى

ش ــرك ــاتـ ـه ــا ،إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع ب ــروت ــوك ــول
تـ ـع ــاون ب ــاألم ــر امل ـب ــاش ــر م ــع ال ـ ـ ــوزارة
ّ
قبل أق ــل مــن عــامــن ،للبدء فــي شراكة
بـهــذه امل ـشــروعــات .والـشــركــة الجديدة
هــي «س ـتــادات» الـتــي اسـتـحــوذت على
الـحـصــة الـحــاكـمــة فــي «بــريــزنـتـيـشــن»،

التفتت المخابرات إلى هذا «المورد» بعدما ّ
طورت «الهيئة الهندسية» أحد النوادي (أ ف ب)

ال ــوكـ ـي ــل اإلع ـ ــان ـ ــي ل ــأن ــدي ــة ســاب ـقــا
وامل ـم ـل ــوكــة ل ـل ـم ـخــابــرات أي ـض ــا ،وهــي
جزء من «املجموعة املتحدة للخدمات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة» الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك امل ـح ـط ــات
الفضائية وعددًا من الصحف الخاصة
ويترأسها رجل األعمال واملنتج تامر
مرسي شكليًا.
ّ
يتوسع
أيضًا ،في املدن الجديدة التي
ف ـي ـهــا ال ـن ـظ ــام ح ــال ـي ــا ث ـم ــة م ـســاحــات
كـبـيــرة مـخـ ّـصـصــة كــأنــديــة اجتماعية
وري ــاضـ ـي ــة ،ل ـكــن ب ـعــض هـ ــذه امل ــواق ــع
ت ـس ـع ــى امل ـ ـخـ ــابـ ــرات إل ـ ــى االسـ ـتـ ـي ــاء
عـلـيـهــا عـبــر مـشــروعـهــا ال ـجــديــد الــذي
ي ـح ـمــل اسـ ــم «أنـ ــديـ ــة س ـي ـتــي ك ـل ــوب»،
وهـ ــو مـ ـش ــروع ي ـق ــوم ع ـلــى اس ـت ـحــواذ
شــركــة تــابـعــة لـلـمـخــابــرات عـلــى مــراكــز
ال ـش ـبــاب وت ـحــويــل أس ـمــائ ـهــا ،لـتـكــون
أندية تستقبل عضويات بمبالغ تبدأ
مــن ألـفــي دوالر حتى خمسة آالف في
املرحلة األولى ،بخالف رسوم التجديد
ال ـس ـن ــوي امل ـ ـقـ ـ ّـدرة م ـبــدئ ـيــا ب ـن ـحــو 50
دوالرًا .ول ـجــأت امل ـخــابــرات إل ــى البنك
ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي لــدعــم امل ـش ــروع كي
يـتـيــح ق ــروض ــا م ـيـ ّـســرة ل ـلــراغ ـبــن في
االشـ ـ ـت ـ ــراك مـ ــع ت ـس ـه ـي ــات ب ــالـ ـس ــداد،
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إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة حـ ــاالت ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
لـلــرســم الـبـلــدي عـلــى الـقـيـمــة الـتــأجـيــريــة
وصـيــانــة االرص ـفــة وامل ـجــاريــر عــن الـعــام
.2020
ف ـع ـل ــى امل ـك ـل ـف ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة إلـ ـ ــى ت ـســديــد
ال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ل ـهــذه الـسـنــة
وال ـس ـن ــن ال ـســاب ـقــة خـ ــال مـ ــدة شـهــريــن
من تاريخ نشر هذا االعــان في الجريدة
الرسمية.
وفــي حــال التخلف عــن التسديد تفرض
غرامة تأخير قدرها اثنان باملائة عن كل
شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
ً
كــامــا عـمــا بــأحـكــام املــادتــن  106و109
من قانون الرسوم البلدية.
«يعتبر هذا االعالن بمثابة اشعار خاص
لكل مكلف وان االعتراض على الرسم .في
حال حصوله ،ال يمنع تحصيله».
حاالت في 2020/5/27
رئيس بلدية حاالت
املهندس شارل باسيل

ب ـجــانــب حـمـلــة دعــائ ـيــة ب ــدأه ــا الـبـنــك
للترويج للمشروع الذي سيشارك فيه
ُ
بصيغة لم تعلن رسميًا حتى اآلن.
ّ
أمــا وزارة الشباب ،فتبرر التعاقد مع
املخابرات برغبتها في توفير خدمات
أفـضــل مــع م ــوارد مــالـيــة كـبـيــرة يمكن
بها اإلنفاق على البنية التحتية التي
سيعاد تجهيزها من دون أن تتحمل
الــوزارة أو الدولة مبالغ إضافية ،على
أن يكون االستحواذ بصيغة االنتفاع
لـ ــ 25عــامــا ،وه ــي م ــدة الـعـضــويــة التي
يتم االتـفــاق فيها مــع العميل .وكجزء
من البحث عن العائد التجاري الربحي
ب ـخ ــاف ال ـع ــائ ــد م ــن رس ـ ــوم األن ـش ـطــة
وال ـخ ــدم ــات ،سـتـتـضـمــن غــالـبـيــة هــذه
األن ـ ــدي ـ ــة ق ـ ــاع ـ ــات ل ـ ــأف ـ ــراح وم ـط ــاع ــم
ستعرض لإليجار ،وهو ما بدأ العمل
عليه في التصميمات الخاصة الجاري
تجهيزها.
كما اختارت الشركة  15مركزًا شبابيًا
عـلــى مـسـتــوى الـجـمـهــوريــة لـلـبــدء في
ال ـع ـم ــل ب ـه ــا ،ف ـي ـمــا ت ـخ ـطــط ملـضــاعـفــة
ال ـع ــدد خ ــال ع ــام واح ــد ف ـقــط ،لتكون
موجودة في جميع املحافظات ،وسط
مـعــارضــة فــي بـعــض امل ــدن وتـهــديــدات
م ــن األهـ ــالـ ــي ب ــال ـل ـج ــوء إل ـ ــى ال ـق ـضــاء
إلبـطــال االت ـفــاق عـلــى اسـتـغــال بعض
امل ــواق ــع خ ــاص ــة أن بـعـضـهــا ف ــي قلب
املــدن املزدحمة بالفعل وتخدم اآلالف
من املواطنني.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب شـ ـك ــري ض ــاه ــر دي ـ ــب اح ـ ــد ورثـ ــة
جهينه الياس عــازار زوجــة ضاهر ديب
مالكة القسم  /24B/من العقار /1957/
مزرعة يشوع سند تمليك بدل عن ضائع

طلب شادي جرجس بصيبص املالك في
العقار  /4201/بسكنتا سند تمليك بدل
عن ضائع بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فهد حيدر نجم وكيل سامي بطرس
نوفل املفوض بالتوقيع عن شركة الشرق
األوسط لتوزيع املطبوعات ش.م.ل .مالكة
القسم  /4/من العقار  /957/سن الفيل
سند تمليك بدل عن ضائع باسم الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

INVITATION TO BID FOR THE
CONSTRUCTION, IMPLEMENTATION, AND THE POST IMPLEMENTATION OF A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL), intends
to have a contract with an International
prospective AMI Contractor for the
work described below through a competitive bidding process that is in general compliance with the guidelines of
the Owner
The scope of work is to provide services
necessary for the design, engineering.
Supply installation, testing commissioning, implementation, managing, reporting, and operating maintaining of activities related to implementing the Central
Advanced Metering Infrastructure
(AMI) System «Head End (HE), Meter
Data Management (MDM), Billing and
Customer Relationship Management

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت جوسلني شربل الخوري وكيلة آن
مــاري فرناند سنان زوجــة م ــروان عــادل
شبلي مالكة القسم  /B - 10 /من العقار
 /428/املـ ـج ــذوب س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع بإسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت

(CRM)» for the Main Center and the
disaster recovery.
The cost of the services will be financed
either by EDL or the World Bank. Bidding documents will be again available
for collection at EDL offices (address
shown below) during official working
hours, starting May 20,2020, upon payment of the sum of Five hundred thousand LEBANESE POUNDS (500,000
)LBP
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion
in the Bidding, firms should return the
documents to EDL offices at the above
mentioned address not later than the end
of official working hours (Beirut local
time) on July 24, 2020 (previously set
on May 29, 2020) before 11:00 a.m at
the latest, duly completed and accompanied by the required supporting material.
التكليف 508

تقرير

ّ
الصراع الصيني ــ األميركي يشتد :هونغ كونغ بال حكم ذاتي؟
ٌ
فصول التصعيد
ن
م
جديد
فصل
ِ
ُ
الصيني ـ ـ األميركي افتتح بإماطة اللثام
قانون أمني لهونع كونغ ُم ّرر أمس.
عن ٌ ّ
قانون يعزز القبضة الصينية في المدينة
التي ّ
قررت واشنطن نزع صفة الحكم
الذاتي عنها عقابًا ،كونه الشرط الرئيسي
لحصولها على معاملة ّ
خاصة ،وسط
تهديد أميركي عالي النبرة وتلويح بفرض
عقوبات على بكين

ت ـب ــدو ال ـص ــن م ـصـ ِّـم ـمــة ،أك ـث ــر ِم ــن أي
وق ـ ــت مـ ـض ــى ،ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز قـبـضـتـهــا
ُ
فــي هونغ كــونــغ ،لتنهي ،مـ ّـرة واحــدة،
االض ـط ــراب ــات ال ـتــي تـعـصــف بــاإل ّقـلـيــم
التابع لها بني فترة وأخرى .وبتبنيها
ّ
قانون األمن القومي في مدينة تتمتع
بحكم شـبــه ذات ــي بـمــوجــب مـبــدأ «بلد
واح ــد ون ـظــامــان» ،تـعـتــزم بـكــن وضــع
ح ــد ل ـح ــراك ان ـف ـصــالــي ال يـنـفــك يكبر
ّ
في املدينة التي باتت في صلب توتر
صـيـنــي ـ ـ ـ ـ أم ـيــركــي مـتـصــاعــد ،يـضــاف
إلى مجموعة واسعة ِمن األزمات التي
خلقتها إدارة دونــالــد ترامب الحتواء

الـصــنِ :مــن لعبة تحميلها مسؤولية
نشر الوباء ،إلى ُّ
تجدد الخالفات حول
الحرب التجارية وتايوان ،وغيرها من
القضايا التي ِمن شأنها أن تضع أكبر
قــوتــن اقـتـصــاديـتــن فــي الـعــالــم «على
شفير حرب بــاردة جديدة» ،والتعبير
لبكني.
فـ ــي قـ ــاعـ ــة قـ ـص ــر الـ ـشـ ـع ــب فـ ــي ب ـك ــن،
وب ـح ـضــور الــرئ ـيــس ش ــي ج ــن بـيـنــغ،
ص ـ ـ ـ ـ ّـوت ن ـ ـ ـ ــواب الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
الـشـعـبـيــة ،الـبــالــغ عــددهــم نـحــو ثالثة
آالف ،ملـصـلـحــة ق ــان ــون األم ــن الـقــومــي
في هونغ كونغ ،والــذي أثــار ّ
تحركات
ّ
بالقوة في املدينة .إزاء
جديدة قوبلت
قانونها املستحدث ،تسعى الصني إلى
مساع انفصالية ،وخصوصًا
ردع أي
ٍ
بعد ح ــراك مـنــاوئ لها شهدته هونغ
كونغ العام املاضي على خلفية مشروع
قــانــون يـخـ ّـول سلطات اإلقليم تسليم
املجرمني واملتهمني املطلوبني إلــى ّبر
ّ
الصني الرئيسي ،قبل أن يتخذ منحى
ّ
ت ـص ــاع ــدي ــا اتـ ـس ــم ف ــي أحـ ـي ــان ك ـث ـيــرة
بالعنف والفوضى ،ودعــوة واشنطن،
الـتــي انـتـشــرت أعــامـهــا فــي الـســاحــات
وامل ـي ــادي ــن ،إل ــى «ت ـحــريــر» املــديـنــة من
قـبـضــة ب ـكــن .األخـ ـي ــرة أوض ّـ ـح ــت ،في
غير مناسبة ،أن القانون يمثل أولوية
أمــن قــومــي بالنسبة إليها ،وال ّ
سيما

أن اتساع نطاق الحركة االحتجاجية
ومـطــالـبـهــا امل ـت ــزاي ــدة بــاالن ـف ـصــال عن
ً
املركز ،فضال عن استنجادها بالغرب،
ّ
سرع في فرض التشريع .وفيما يخشى
ّ
معارضو القانون ِمن سكان اإلقليم أن
ّ
تقلص ّ
الحريات في
يفتح الطريق أمام
املركز املالي ،تؤكد سلطات املدينة أن
القرار لن ّ
يمس باالمتيازات املمنوحة
ل ـل ـمــدي ـنــة ب ـمــوجــب م ـب ــدأ «ب ـل ــد واح ــد
ِّ
ون ـظ ــام ــان» .و يـكــلــف اإلج ـ ــراء اللجنة
ال ــدائ ـم ــة لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي الـشـعـبــي
ال ـص ـي ـن ــي صـ ـي ــاغ ــة مـ ـ ـش ـ ــروع ق ــان ــون
سيتم ّإدراجــه في دستور هونغ كونغ
امل ـص ــغ ــر ،ي ـن ـ ّـص ع ـلــى أن يـسـمــح هــذا
القانون «بمنع ووقف وقمع أي ّ
تحرك
ّ
يهدد بشكل خطير األمن القومي مثل

ّ
قرر مايك بومبيو نزع
صفة الحكم الذاتي
عن هونغ كونغ

ال ـنــزعــة االنـفـصــالـيــة وال ـتــآمــر وإع ــداد
أو ال ــوق ــوف وراء ن ـشــاطــات إرهــاب ـيــة،
ّ
وكـ ّـذلــك نـشــاطــات قــوى أجنبية تشكل
ً
ت ــدخ ــا ف ــي شـ ـ ــؤون» امل ــدي ـن ــة ،بـعــدمــا
ّ
ات ـه ـم ــت ب ـك ــن ،م ـ ــرارًا الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
قـ ــوى أج ـن ـب ـيــة وخ ـص ــوص ــا أم ـيــرك ـيــة،
بتدبير االضـطــرابــات فــي اإلقليم .كما
ي ـق ـضــي املـ ـش ــروع بــال ـس ـمــاح لـهـيـئــات
ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ب ــإق ــام ــة
ف ـ ـ ــروع م ـت ـخـ ّـص ـصــة بـ ــاألمـ ــن ال ـق ــوم ــي
ف ــي امل ــدي ـن ــة .وي ـم ـكــن الـلـجـنــة الــدائ ـمــة
لـلـمــؤتـمــر ال ــوط ـن ــي ال ـش ـع ـبــي أن تـبــدأ
مناقشة الـنــص اعـتـ ّبــارًا مــن حــزيــران/
يونيو ،وأن يتم تبنيه في نهاية آب/
أغسطس ،كما ذكــر موقع «إن بي سي
أوب ــزرف ــر» املـخـتــص ب ـش ــؤون الـبــرملــان
الصيني.
وي ـص ـ ّـر م ـعــار َضــو ال ـقــانــون عـلــى أنــه
ِّ
ي ـش ــك ــل نـ ـه ــاي ــة ص ـي ـغ ــة «بـ ـل ــد واحـ ــد
ونظامان» التي تحكم العالقات بني
إعادة املنطقة
بكني وهونغ كونغ منذ ٌ
إلى الصني في  .1997صيغة ساهمت
فـ ــي ج ـع ــل امل ـس ـت ـع ـم ــرة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ال ـســاب ـقــة مــوق ـعــا مــال ـيــا دول ـي ــا مـهـ ّـمــا
ً
يـ ّ
ـؤمــن للصني مــدخــا اقتصاديًا إلى
الـعــالــم .لكن ذلــك أصـبــح مــن املــاضــي،
بـ ـع ــدم ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة إل ـغ ــاء ال ــوض ــع ال ـت ـجــاري

ّ
الخاص الــذي كانت تتمتع به هونغ
كـ ــونـ ــغ ،فـ ــي إجـ ـ ـ ــراء ع ـق ــاب ــي وص ـف ـتــه
الصني بـ«األكثر وحشية وال عقالنية
وعـ ــارًا» .وبصفته وزيـ ـرًا للخارجية،
ق ـ ّـرر مــايــك بومبيو نــزع صفة الحكم
ً
الــذاتــي عــن املــديـنــة ،قــائــا« :ال يمكن
أح ـدًا أن يــؤكــد الـيــوم أن هــونــغ كونغ
ّ
تتمتع بدرجة عالية من االستقاللية
عن بكني».
ول ـت ــزخ ـي ــم ال ـ ـحـ ــراك امل ـ ـنـ ــاوئ لـلـصــن،
أع ـطــى ال ـكــون ـغــرس األم ـي ــرك ــي ض ــوءه
األخضر النهائي على مشروع قانون
يـنـ ّـص على فــرض عـقــوبــات تستهدف
ّ
صينيني على خلفية قضية
مسؤولني
ّ
أقــلـيــة اإلي ـغــور فــي إقـلـيــم شينجيانغ،
ّ
ما سيؤدي إلى تصاعد التوتر الكبير
أســاســا بــن واشنطن وبـكــن .وصـ ّـوت
مجلس الـنــواب األمـيــركــي على النص
 413صوتًا مقابل صوت واحد،
بغالبية ّ
بعدما تبنى مجلس الشيوخ مشروع
ال ـ ـقـ ــرار ب ــاإلجـ ـم ــاع م ـن ـت ـصــف ال ـش ـهــر
الـجــاري .نظريًا ،يمكن تــرامــب تعطيل
النص ،لكن الكونغرس يستطيع جمع
الغالبية املــوصــوفــة لـتـجــاوز ذلــك بما
أن ال ـن ــص ي ـت ـج ــاوز ،وف ــي واح ـ ــدة من
املـ ّـرات الـنــادرة ،الخالفات الحزبية في
واشنطن.
(األخبار)

تقرير

ليلة عنف دامية في مينيابوليس :االحتجاجات الغاضبة تتواصل
شهدت مدينة مينيابوليس ،في والية
مينيسوتا األمـيــركـيــة ،عمليات نهب
وم ــواجـ ـه ــات ب ــن امل ـح ـت ـ ّـج ــن وق ـ ــوات
األمـ ـ ــن ،لـلـيـلــة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ب ـعــدمــا ّأدى م ــوت رج ــل أسـ ــود خــال
توقيفه بعنف مــن قـبــل شــرطـيــن إلــى
ح ــال ــة غ ـض ــب ودع ـ ـ ـ ــوات إل ـ ــى تـحـقـيــق
العدالة.
ودع ـ ـ ـ ــا قـ ــائـ ــد شـ ــرطـ ــة ه ـ ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة،
الــواقـعــة فــي شـمــال الــواليــات املتحدة،
املتظاهرين إلى الحفاظ على هدوئهم
ّ
ّ
لتجنب الفلتان .لكن صــدامــات وقعت
ً
لـيــا ،وق ــام مـتـظــاهــرون بــإضــرام النار
ّ
في محل لبيع قطع الغيار للسيارات
ّ
وبنهب محل تجاري .في املقابل ،أطلقت

ال ـشــرطــة ال ـغ ــاز امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع ،كما
ّ
شكلت حاجزًا بشريًا ملنع املتظاهرين
من عبور السياج الــذي يحيط بمبنى
ّ
املـفــوضـيــة .إال أن الـحــرائــق وعمليات
ً
ال ـن ـه ــب ت ــواص ـل ــت لـ ـي ــا ،ب ــال ـ ّق ــرب مــن
مركز الشرطة ،وذلــك فيما توفي رجل
بـعــد إصــاب ـتــه بــرصــاصــة بــال ـقــرب من
ت ـظــاهــرات ،كـمــا أعـلـنــت الـشــرطــة التي
أوقفت شخصًا واحدًا.
ك ــذل ــك ،ج ـ ــرت تـ ـظ ــاه ــرات س ـل ـم ـيــة فــي
مكانني آخــريــن فــي املدينة ،خصوصًا
في موقع موت جــورج فلويد ـ ـ ـ الرجل
األسـ ــود ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر  46عــامــا ـ ـ ـ
خالل قيام الشرطة بتوقيفه بعنف ،في
عملية انتشر مقطع فيديو لها سريعًا

على مواقع التواصل االجتماعي .وفي
ل ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــوس ،أغـ ـل ــق م ـت ـظــاهــرون
ل ـف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ط ــري ـق ــا س ــري ـع ــا ،كـمــا
قــام بعضهم بتحطيم نــوافــذ سيارات
الشرطة والصعود على سطحها.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ارت ـف ـع ــت أصـ ــوات
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد ت ـطــالــب
بإحقاق الـعــدل ،بينما طالبت عائلة
ّ
جــورج فلويد باتهام رجــال الشرطة
امل ـ ـتـ ـ ّ
ـورطـ ــن ب ــال ـق ـت ــل .وف ـي ـم ــا طــالــب
رئـيــس بـلــديــة املــديـنــة جــاكــوب فــراي
بنشر الحرس الوطني ،فقد تساءل:
«ملــاذا الرجل الــذي قتل جــورج فلويد
لـ ـي ــس (مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودًا) ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن؟».
وأضاف« :لو كنتم أنتم أو أنا من فعل

ّ
ذلك لكنا اآلن وراء القضبان».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،كـ ـت ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـلــى
مــوقــع «ت ــوي ـت ــر» ،أن ــه طـلــب م ــن مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـف ــدرال ــي (أف ب ــي آي)
ووزارة ال ـع ــدل ك ـ ُشــف مــاب ـســات هــذا
املوت «الحزين واملفجع» .وقال واعدًا:
«أفـكــاري مع عائلة جــورج وأصدقائه.
سيتم إحقاق العدل».
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،دانـ ـ ـ ـ ــت شـ ـخـ ـصـ ـي ــات عـ ــديـ ــدة
العنف غير ّ
املبرر الذي يمارسه رجال
الشرطة ضد السود .وقالت السناتورة
ال ـ ـس ـ ــوداء كـ ــامـ ــاال ه ـ ــاري ـ ــس ،امل ـ ّـدع ـي ــة
ال ـعـ ّ
ـامــة الـســابـقــة لــواليــة كــالـيـفــورنـيــا،
إنه «عمل تعذيب» و«إعدام علني» في

ّ
مجتمع يتسم بالعنصريةّ .أمــا نائب
الــرئـيــس الـســابــق ،جــو بــايــدن ،املرشح
الديموقراطي لالنتخابات الرئاسية،
فرأى أنه «تذكير مفجع بأن هذا ليس
ح ــادث ــا ع ــرض ـي ــا ،ب ــل جـ ــزء م ــن دوامـ ــة
من الظلم املنهجي الــذي ما زال قائمًا
فــي بـلــدنــا» .وأض ــاف أن ه ــذه القضية
ّ
تــذكــر بـمــابـســات مقتل إيــريــك غــارنــر
في نيويورك في عام  .2014وكــان هذا
ال ــرج ــل األس ـ ــود م ــات مـخـتـنـقــا ،خــال
قـ ـي ــام رجـ ـ ــال ش ــرط ــة ب ـي ــض بـتــوقـيـفــه
الش ـت ـب ــاه ـه ــم فـ ــي أن ـ ــه ي ـب ـيــع س ـجــائــر
مهربةّ .
ّ
وأدت هذه القضية إلى ظهور
حركة «حياة السود تهم».
(األخبار ،أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
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أفقيا

 -1مــال ودراه ــم – حــزن وك ــرب – نــوتــة موسيقية –  -2نثر امل ــاء – لـلـنــداء – مدينة
لبنانية –  -3مدينة ومحافظة سورية – يكذب باألجنبية –  -4قطران أو زفت – من
ّ
أهم جامعات أميركا وأقدمها تأسست في كمبردج بوالية مساشوستس –  -5إسم
حمله ع ـ ّـدة مـلــوك فــي أوروب ــا – نهر أميركي صغير – هــاج ال ـ ّ
ـدم –  -6مــن الفاكهة
– معدن أبيض جميل الصقل ُيستعمل في الطلي وفــي بعض الخالئط –  -7ضد
ضعيف – ّ
أشد على أسناني غيظًا أو حردًا بالعامية – ثرى –  -8مدينة في األحساء
ّ
ّ
شرقي السعودية غنية بالنفط –  -9حروف العلة في اللغة العربية – مطر خفيف –
 -10اإلحساس بالخطر أو الرعب

عموديًا

 -1ممثل مصري راحــل –  -2طــرد – مــاركــة صــابــون – مــن األزه ــار –  -3مــن فصول
السنة –  -4لقب كل رجل يسبق إسمه – متشابهان – إنقطاع األمل –  -5رب الكون
– دكان –  -6صالح وصادق من البشر – هو من الخيل خالف الجواد بالعامية أو
فرس غير أصيل –  -7رمى الشراب من فمه – فنانة لبنانية غنت ومثلت في بعض
مسرحيات األخــويــن رحباني –  -8إستعمل الـخــداع في لعبة القمار – أدام النظر
ّ
إنكب على األرض وسجد –  -10موسيقار
إليه بسكون الطرف –  -9مدينة تركية –
وعازف لبناني ورئيس املعهد الوطني العالي للموسيقى حتى وفاته

أفقيا

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

 -1امليدل إيست –  -2ثدي – مركالي –  -3يندر – يرشف –  -4ويندو – ا ا –  -5بدا – سابادل
–  -6يليهم – ولوغ – ّ -7أم – وابل – رو –  -8إبنتي – ّ -9لد – الخوص –  -10قرطاس – هوية

عموديًا

6

8

5

9

4

7

2

1

3

4

7

1

2

3

5

9

6

8

2

3

9

6

1

8

4

7

5

5

6

4

1

7

3

8

2

9

3

1

2

8

9

6

5

4

7

8

9

7

4

5

2

6

3

1

7

2

6

3

8

9

1

5

4

1

5

8

7

6

4

3

9

2

9

4

3

5

2

1

7

8

6

مشاهير 3458

حلول الشبكة السابقة

 -1أثيوبيا – رق –  -2لدن – دملا –  -3ميدواي – بلط –  -4ري – هوندا –  -5دم – نسمات – -6
لريدا – بيا –  -7اكروبول – له –  -8ياش – ال – رخو –  -9سلفادور – وي –  -10تي – الغواصة
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رئيس جمهورية الشيشان األول ( )1996-1944وأول مسلم يحصل على منصب
قائد فرقة عسكرية في القوات الجوية السوفياتية .إغتيل بصاروخ بواسطة
مقاتلة روسية
ّ
تحب النوم ■ ُ = 3+1+10+8يعرف
 = 4+2+1+9+5ظلمة ■  = 7+6+3+11أســود
ببحر األرخبيل

حل الشبكة الماضية :ستيفن جيرارد

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1810وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة36 - 35 - 33 - 25 - 24 - 13 :
الرقم اإلضافي16 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 33,194,430ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,508,838 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 33,194,430ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 690 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48,108 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 81,000,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 10,125 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,849,453,855 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 217,007,762 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1810
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح53709 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 25,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 25,000,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3709 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .709
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.09 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 25,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1032
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة635 :
• يومية أربعة4754 :
• يومية خمسة52716 :
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

موسيقى

مشروع مميز بالصوت والصورة كل (سوناتات) بيتهوفــن على ...يوتيوب
بشير صفير
إنها سنة بيتهوفن .فهو مولود عام
 1770وال ـعــالــم يستعيد ذك ــرى ربــع
ألفية على والدته .اإلصدارات باملئات
وكذلك إع ــادات اإلص ــدار (تسجيالت
ّ
قديمة ُيعاد طبعها بحلة جديدة مع
معالجة للصوت في حاالت ّ
معينة)،
املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـك ـب ـي ــرة وال ـص ـغ ـي ــرة
كـ ّـرم ـتــه ،أو كــانــت سـتـكـ ّـرمــه وألـ ِـغـ َـيــت
لألسباب الصحية العاملية املعروفة.
املــوس ـي ـق ـيــون ،ال ـع ـمــال ـقــة وال ـن ـج ــوم،
املـ ـشـ ـه ــورون وامل ـ ـغ ـ ـمـ ــورون ،األفـ ـ ــراد
واملـجـمــوعــات واألورك ـس ـتــرات ،كلهم
فتحوا أرشيف ّ
املدونات الكالسيكية
ً
وتوجهوا مباشرة إلى حرف «الباء»،
وتحديدًا إلى «الباء األملاني الثاني»
(ب ـعــد ب ــاخ وق ـبــل ب ــرام ــز /بالترتيب
الزمني وكذلك األبـجــدي) ،ومنه إلى
الفئة التي تعنيهم (وهنا الخيارات
ّ
ك ــل ـه ــا م ـت ــاح ــة ودس ـ ـمـ ــة) وب ـع ــد ذل ــك
إل ــى اسـتــوديــوهــات التسجيل و/أو
إل ــى قــاعــات الـحـفــات لـيـشــاركــوا في
االحـتـفــال الـتـكــريـمــي .اإلحــاطــة بهذا
ّ
البيتهوفيني ،ولو العابرة،
النشاط
غـيــر مـمـكـنــة وغ ـيــر مـطـلــوبــة أســاســا
هنا أو في العموم.
بالتالي ،ال بـ ّـد مــن اختيار املشاريع
ً
ّ
املميزة شكال أو مضمونًا أو االثنني
م ـع ــا ،ل ــإض ــاءة عـلـيـهــا خ ــال ال ـعــام
ال ـح ــاف ــل فـ ــوق ال ـ ـعـ ــادة ،رغـ ــم الـحـجــز
والـحـظــر وال ـخــوف وال ـح ــداد .قريبًا،
ننتظر «مــولــودًا» من العيار الثقيل،
تم تأخير والدتــه أربــع مـ ّـرات تفاديًا
ّ
لــ«حــرقــه» فــي ظــل القيود املفروضة
على حركة الترويج .لكنه في النهاية
سـيــرى ال ـنــور (املــوعــد غـيــر النهائي
فـ ــي  12حـ ـ ــزيـ ـ ــران /ي ــون ـي ــو امل ـق ـب ــل)
وستكون لنا معه وقفة ّ
موسعة .لكن
اليوم ،نتناول مشروعًا مميزًا يحمل
تــوقـيــع عــازفــة الـبـيــانــو السوفياتية
املــولــد ،األوكــرانـيــة األص ــل ،فالنتينا
لـيـسـيـتـســا ،ال ـتــي تـعـيــش ال ـي ــوم بني
روسـيــا وإيطاليا ،علمًا أنها تحمل
الجنسية األميركية أيـضــا .مشروع
ليسيتسا هــو فــي جملة واح ــدة :كل
ســونــاتــات بيتهوفن عـلــى يــوتـيــوب
(بالصوت والصورة) .منذ أن اقتحم
عمالق البيانو العتيق ،أرتور شنابل
( 1882ـ ـ ـ  )1951ه ــذه ال ـتــرســانــة من
الـســونــاتــات (عــددهــا  )32وق ـ ّـدم أول
تسجيل كامل لها في التاريخ (وهو
كــان وال يــزال مرجعًا لجميع عازفي
البيانو في العالم) في النصف األول
مــن ثالثينيات ال ـقــرن املــاضــي ،ســار
عـلــى م ـنــوالــه ،م ـ ّـرة أو أك ـث ــر ،الـعــديــد
مـ ــن رم ـ ـ ــوز الـ ـبـ ـي ــان ــو ال ـك ــاس ـي ـك ــي/
الــرومـنـطـيـقــي (ال ـجــرمــان ـيــون بشكل
أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي) ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن
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ستريمينغ
ّ
حط على منصة البث التدفقي األميركية أخيرًا مسلسل فرنسي ـ أميركي
جديد يحمل توقيع أسماء بارزة .ينهل من عالم الجاز المعاصر ،وتدور أحداثه في
باريس حول مالك ناد ّ
يتورط مع مجرمين خطرين بينما يكافح من أجل حماية
ٍ
عمله وفرقته وابنته المراهقة

 The Eddyعلى «نتفليكس»

سحر الجاز في باريس ...لوال الجريمة!

ّ
تعد فالنتينا ليسيتسا اليوم من أبرز الوجوه في جيلها ومهنتها

ج ـيــد جـ ـيـ ـدًا) ،ف ــازي ــل س ــاي (ت ــرك ــي ـ ـ
تسجيل جيد ،وممتاز في جزء منه،
مثل السوناتة رقم  ،21املرعبة معه!)
وق ـس ـط ـن ـطــن ل ـي ـف ـش ـي ـتــز (روسـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ
تسجيل رديء بمعظمه) وجوناثان
بيس (أميركي ـ ـ تسجيل جيد جدًا).
طـبـعــا ،ه ـنــاك الـتـسـجـيــات الجزئية
وهــي باملئات تاريخيًا وبالعشرات

والعقدين األخـيــريــن :فيلهم كامبف
(املـ ـل ــك م ــرت ــن :م ــون ــو وس ـت ـي ــري ــو!)،
ٌ
(مكره في النازية،
فيلهلم باكهاوس
ٌ
ب ـ ـط ـ ــل ،حـ ـت ــى ال ـ ــرم ـ ــق األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،فــي
ب ـي ـت ـهــوفــن) ،أل ـف ــرد ب ــرن ــدل (الـعـمـيــد
املعتزل) ،بول بادورا-سكودا (الثري
ِ
ب ــآالت ــه ـ ـ ـ ـ رحـ ــل أخ ـ ـي ـ ـرًا) ،ف ــري ــدري ــش
ِّ
(مسبع الكارات) ،كالوديو آراو
غولدا

(اآلت ــي مــن «كــوكــب آخ ــر» ـ ـ تشيلي)،
إميل غيللز (سوفياتي ـ ـ يا للخسارة!
تـسـجـيـلــه ل ــم يـكـتـمــل بـسـبــب رحـيـلــه
املفاجئ)… هناك أيضًا التسجيالت
التي طبعت الديسكوغرافيا الخاصة
بهذا العمل ،مثل تلك التي أنجزها
ري ـت ـشــارد غ ــود (أم ـيــركــي) وسيتفن
كــوفــاسـيـفـيـتــش (أم ـيــركــي/كــرواتــي)
وماوريزيو بوليني (إيطالي) ،وتلك
الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت فـ ــي م ـن ــاس ـب ــة ذكـ ــرى
بيتهوفن ،منذ نهاية العام الفائت،
وه ـ ـ ــي أربـ ـ ـع ـ ــة لـ ـغ ــاي ــة اآلن :إيـ ـغ ــور
لـيـفـيــت (روسـ ــي/أملـ ــانـ ــي ـ ـ ـ ـ تسجيل

التسجيل الذي يصلنا عبر
يوتيوب من ليسيتسا
هو ذو جودة عالية في األساس
ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة .ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،كـ ــل ه ــذه
امل ـ ـقـ ــاربـ ــات (ت ـس ـج ـي ــل ال ـس ــون ــات ــات
ُ
ال ـكــام ـلــة) ،ت ـس ـ ِقــط ســونــاتــات ثــاثــا،
غـيــر مــدرجــة فــي ال ـت ـعــداد مــن  1إلــى
 ،32وهي أولى تجارب بيتهوفن في
ً
مثال ّ
سجل اثنتني
هذه الفئة (غيللز

االستوديو والصوت
بواسطة يوتيوب ،أي عمليًا على الهاتف أو
االستماع إلى املوسيقى
ّ
الالبتوب في أحسن األحــوال ،إل إذا كنا مجهزين بتقنيات أفضل
ً
بقليل (مـشــاهــدة يــوتـيــوب عـلــى الـتـلـفــزيــون الــذ ّكــي م ـثــا) ،هــو أمـ ٌـر
ّ
مجحف بحق املوسيقى وصناعها وبحق متلقيها .أمــا فــي حال
املوسيقى الكالسيكية ومعظم تسجيالت الجاز وبعض التجارب
امل ـش ـغــولــة ،ف ـهــي خ ـطــأ فـ ــادح يــرتـكـبــه املـ ــرء ب ـحــق مـتـعـتــه وجــريـمــة
ً
ً
ّ
«بيضاء» بحق املؤلف والعمل .لكن أحيانًا ،تشكل مدخال سهال ً،
لناحية التلقي واالطالع العام كما لناحية الكلفة ،املتدنية جدًا نسبة
ّ
واملعدات املحترمة التي «تترجم» األخيرة إلى
إلى الديسكات األصلية
ُ
َ
صــوت .فالصورة هي لـ ّـب املسألة هنا .عندما نــرى كيف تـعــزف الـ
( Appassionataسوناتة البيانو رقم  23لبيتهوفن) ستذهلنا ،علمًا
أننا «لم نسمعها» .في مرحلة أولى ،هذا ّ
جيد .وهذا هو ،ربما ،سبب
ّ
لجوء فالنتينا ليسيتسا لخيار مماثل .فمشروعها سيقرب الجمهور
من سوناتات بيتهوفن ومن الكالسيك عمومًا ،ما قد ّ
يحمس البعض
على متابعة أمسيات مــن هــذا الـنــوع ،وهــذه أيضًا خطوة مهمة في
الوصول إلى عالقة سليمة ،جميلة ،ممتعة ،ومفيدة مع املوسيقى.

لكن ،ما يجب إضافته في هذا السياق ،هو أن التسجيل الذي يصلنا
عبر يوتيوب من ليسيتسا هو ذو جــودة عالية في األس ــاس ،لكن
ال ــرداءة تكمن فــي الــوسـيــط .فالعازفة الـشـقــراء تستخدم أحــد أقــدم
االستوديوهات وأضخمها في العالم .إنــه الـ«موسفيلم» (موسكو
فـيـلــم) ،ال ــذي تــأســس عــام ( 1920فــي ع ـهــد؟) ُ
وصـنـعــت فـيــه روائــع
السينما ،لكبار املخرجني السوفيات (تاركوفسكي وآيزنشتاين)
وغيرهم .هذا االستوديو يتيح نتيجة محترمة على مستوى الصوت
(أما الصورة فتحصيل حاصل) ،ولهذا ،فإن املشروع يمكن متابعته،
ملن يمكنه االستغناء عن الصورة ،عبر الستريمينغ الذي ـ ـ إن تأمنت
ٌ
املعدات الصوتية التقليدية ،مضاف إليها القطعة الضرورية (في هذه
الحال فقط!) الجديدة ،أي الستريمر ( streamerـ ـ العديد من األسماء
الكبيرة في الصوتيات طرحت نسخها األولــى منه) ـ ـ ِّ
يؤمن نوعية
توازي تمامًا ،علميًا ،األقراص املدمجة… أما الخسارة األخرى ،التي
ال اســم لها وال تعريف ،لــدى االنتقال إلــى هــذا النمط من استهالك
املوسيقى ،فال ولن يكون لها «حل رقمي» ،لحسن حظ (نا) البعض
وسوء حظ البعض اآلخر!

م ـن ـهــا) وه ــي تـحـمــل تــرق ـي ـمــا خ ــارج
الـتـبــويــب األس ــاس ــي ألع ـم ــال املــؤلــف
األمل ــان ــي ،أي ا َّمل ـع ــروف ب ــ«أع ـمــال من
دون رقم مصنف» ( 47 WoOملن ّ
يود
االطالع عليها).
ه ـن ــا نـ ـع ــود إلـ ـ ــى ص ـل ــب املـ ــوضـ ــوع:
فالنتينا ليسيتسا ق ــررت تسجيل
ً
هــذا العمل كــامــا ،شأنها شــأن عدد
ً
مــن زمــائ ـهــا ،لـكــن ب ــدال مــن إص ــداره
عـ ـل ــى أقـ ـ ـ ـ ــراص م ــدمـ ـج ــة وم ـن ـص ــات
الستريمينغ ،ارت ــأت نـشــره مـصــورًا
على يوتيوبّ ،
مجانًا طبعًا .الخطوة
غ ـي ــر م ـس ـت ـغــربــة مـ ــن ف ـن ــان ــة ول ـجــت
إل ــى الـجـمـهــور مــن نــافــذة اإلنـ ًتــرنــت،
ّ
ويــوتـيــوب تـحــديـدًا ،متخطية بذلك
امل ـســار الـتـقـلـيــدي :أمـسـيــات محلية،
مسابقة محلية ثم عاملية ،مشاركات
في مهرجانات متوسطة ،في انتظار
ات ـ ـصـ ــال مـ ــن م ـن ـتــج ونـ ــاشـ ــر ع ــري ــق.
ٌ
اتـ ـص ــال ق ــد ال ي ــأت ــي ف ــي زمـ ــن وف ــرة
املوسيقيني و«تــراجــع الـطـلــب» على
املوسيقى غير االستهالكية.
فــال ـن ـت ـي ـنــا لـيـسـيـتـســا ( )1973ت ـعـ ّـد
ال ـي ــوم م ــن أب ــرز ال ــوج ــوه ً ف ــي جيلها
ومـهـنـتـهــا .أب ــدت مــوهـبــة موسيقية
غير عادية منذ طفولتها ،فالتحقت
ب ــاملـ ـعـ ـه ــد امل ــوسـ ـيـ ـق ــي وحـ ـلـ ـم ــت أن
تـ ـصـ ـب ــح… العـ ـ ـب ـ ــة ش ـ ـطـ ــرنـ ــج! ع ـلــى
مـقــاعــد ال ــدراس ــة املــوسـيـقـيــة ،التقت
بزميل سيصبح شريكها في الحياة،
ّ ٍ
بشقيها العائلي واملهني .إنه ألكسي
كــوزن ـت ـســوف ،عـ ــازف ال ـب ـيــانــو ال ــذي
ّ ً
سيبقى مغمورًا مظلال بهالة زوجته
املوهوبة ،التي تدين له بأخذ البيانو
عـ ـل ــى م ـح ـم ــل الـ ـ ـج ـ ــد .بـ ـع ــد ان ـت ـش ــار
اس ـم ـه ــا فـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء اإلل ـك ـت ــرون ــي،
وبعد جــوالت ّ
حية وعــدة تسجيالت
عـنــد نــاشــريــن مـتــواضـعــي السمعة،
وص ـلــت إل ــى رأس هـ ــرم ،أي الـنــاشــر
األملاني «دويتشيه غراموفون» ،عبر
مشاركتها فــي تسجيل لسوناتات
الكمان والبيانو للمؤلف األميركي
ت ـش ــارل ــز آيـ ـف ــز ،م ــع ن ـج ـمــة م ـك ـ ّـرس ــة،
هيالري هان (كمان) .وبفعل الوحدة
بــن الناشر املــذكــور و( Deccaاالســم
العريق في هذا املجال أيضًا) ،باتت

يستعيد العالم هذه السنة ذكرى ربع ألفية على والدته

ليسيتسا االسم األول عند األخير في
فئة جيل الشباب من عازفي البيانو،
وت ــوال ــت اإلص ـ ــدارات (الرومنطيقية
بـ ـشـ ـك ــل شـ ـب ــه حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري) :ش ـ ــوب ـ ــان،
ش ــوم ــان ،تـشــايـكــوفـسـكــي (م ـش ــروع
ض ـخــم وف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه ،لتسجيل
كل ما كتبه املؤلف الروسي للبيانو
امل ـن ـفــرد) ،سـكــريــابــن ،رخـمــانـيـنــوف،
ِل ـيـ ْـســت ،والـقـلـيــل م ــن بـيـتـهــوفــن .في
ّ
يرتقي
ال ــواق ــع ،لـيــس ك ــل م ــا قــدم ـتــه ً
إلـ ــى م ـس ـتــوى االمـ ـتـ ـي ــاز ،خ ــاص ــة أن
الــري ـبــرتــوار ال ــذي اخ ـت ــارت املنافسة
فـيــه مـتـخـ ٌـم ب ــإب ــداع ــات (وأع ــاج ـي ــب!)
العمالقة الــراحـلــن وبـعــض األحـيــاء
م ــن خ ـ ــوارق اإلح ـس ــاس والـتـقـنـيــات.
لـكـنـهــا تـبـقــى اس ـم ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي عــالــم
الـبـيــانــو ال ـي ــوم ،ال ش ــك ،ومـشــروعـهــا
ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ـسـ ـت ــوج ــب املـ ـت ــابـ ـع ــة مــن
ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـدي ،ح ـت ــى لـ ــو أت ــت
الـنـتـيـجــة مـخـيـبــة جــزئ ـيــا ،والـخـيـبــة
سـبـبـهــا أح ـيــانــا ال ـتــوق ـعــات الـعــالـيــة
التي يتطلع إليها املرء أمام موسيقي
من هذا الطراز.
إذًا ،امل ـشــروع بـحـ ّـد ذات ــه مـمـيــز .غير
مـ ـسـ ـب ــوق .لـ ــه ح ـس ـن ــات ــه وس ـي ـئ ــات ــه.

ض ـخــام ـتــه آت ـي ــة م ــن أن م ـن ـف ــذه هــو
ش ـخــص واح ـ ــد .ف ــامل ـش ــروع املـشــابــه
ال ــذي تكلمنا عـنــه قـبــل أس ـبــوع ،أي
كل باخ مصورًا على يوتيوب ،يعمل
فـيــه ع ـشــرات املــوسـيـقـيــن .أم ــا هنا،
فـلــديـنــا عــازفــة بـيــانــو أم ــام عـشــرات
آالت ال ــرم ــوز املــوس ـي ـق ـيــة امل ـن ـثــورة
ـاه م ـ ــن ال ـس ـط ــور
ـق الم ـ ـن ـ ـتـ ـ ّ ٍ
عـ ـل ــى أفـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة (أي ال ـ ـسـ ــلـ ــم امل ــوس ـي ـق ــي
الـ ـخـ ـم ــاس ــي األس ـ ـ ـطـ ـ ــر ،وف ـ ـ ــي ح ــال ــة
ّ
ال ـب ـي ــان ــو ه ـم ــا س ــلـ ـم ــان ،واح ـ ــد لـكــل
يد) ،خطتها يد إلهٍ ال تعرف الرحمة
ت ـج ــاه م ــن س ـي ـف ـنــي ع ـم ــره وج ـس ــده
لـ ـيـ ـف ــك طـ ــاس ـ ـم ـ ـهـ ــا امل ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــة ب ـع ــد
ال ـس ـي ـطــرة الـتـقـنـيــة عـلـيـهــا (اس ــأل ــوا
أل ـ ـفـ ــرد بـ ـ ــرنـ ـ ـ ُـدل!) .سـ ـب ــق أن ن ـش ــرت
فالنتينا (أو نـ ِـشــر لـهــا) ســونــاتــات
ب ـيــانــو لـبـيـتـهــوفــن (م ــن تـسـجـيــات
حـ ـ ـ ّ ّـيـ ـ ــة) ،لـ ـك ــن م ـ ــع ح ـ ـلـ ــول الـ ـ ـ ـ ـ ــ،2020
صــفــرت ع ـ ّـداده ــا ،وب ــدأت بمهاجمة
هـ ــذا ال ـع ـمــل م ــن ج ــدي ــد ،بــالـتــرتـيــب
ال ــرقـ ـم ــي الـ ـتـ ـص ــاع ــدي (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
بـعــض ال ـحــاالت) ثــم بتنزيلها على
يوتيوب مطلع السنة ،بوتيرة غير
ثــابـتــة سببها أحـيــانــا حـجــم العمل

وصـعــوبـتــه ،وكــذلــك مــا يسبقه ومــا
ً
يـلـيــه .ف ـم ـثــا ،ه ــذا األس ـب ــوع نـشــرت
الـســونــاتــات رقــم  18و 19و ،20على
اعتبار أن األولى متطلبة ومتوسطة
َ
ال ـ ـح ـ ـجـ ــم ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن ال ـت ــال ـي ــت ــن
م ــن ال ـح ـجــم الـصـغـيــر (األق ـص ــر بني
ً
شقيقاتها) ،بعدما انقطعت قليال
عن التفاعل ،األرجح بسبب كورونا،
عـ ـلـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـعـ ـي ــش ف ـ ــي م ــوس ـك ــو
حــال ـيــا وت ـس ـت ـخــدم أح ــد أه ــم وأق ــدم
االستوديوهات في روسيا والعالم
(راجـ ــع ال ـك ــادر فــي الـصـفـحــة) .لـكــن،
بـهــذه الــوت ـيــرة ،ستمأل الـســونــاتــات
ال ـ ــ 32ال ـس ـنــة ب ـكــامــل أش ـه ــره ــا .فها
قد بلغت ثلثي املسافة من املشروع
وال ـ ـس ـ ـنـ ــة انـ ـتـ ـصـ ـف ــت تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وم ــا
ّ
التقدم الطفيف ً في عدد السوناتات
املنشروة ،نسبة إلى الفترة الزمنية،
ـاط م ــن ال ــوق ــت
سـ ــوى ت ــأم ــن احـ ـتـ ـي ـ ٍ
لـ ـلـ ـس ــون ــات ــات األربـ ـ ـ ـ ــع األخ ـ ـي ـ ــرة…
ف ـ ـ ـهـ ـ ــذه وح ـ ـ ــده ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ض ـم ــن
املشروع ،وتبدأ بالرقم الـ 29املسماة
( Hammerklavierأي ،ب ـب ـســاطــة:
«بـيــانــو»)… وهــذه وحــدهــا مشروع
ضمن املشروع ضمن املشروع!

 Eddyليس باريس التقليدية ،أو الجوهرة التي عهدناها في
نادين كنعان
األعمال السينمائية والتلفزيونية .بل تلك املساحة املحيطة بها،
ف ــي ال ـثــامــن م ــن أي ــار (م ــاي ــو) ال ـحــالــي ،أض ـيــف إل ــى إنـتــاجــات أي الخط الفاصل بني امليسورين والفقراء .جميع الشخصيات
ّ
فرنسي ـ أميركي بعنوان  Theعـبــارة عــن موسيقيي جــاز ال يـمــتــون إلــى األع ـمــال التجارية
«نتفليكس» األصلية مسلسل ّ ّ
 .Eddyثماني حلقات تراوح مدة كل منها بني  53و 70دقيقة ،السائدة بصلة ،لــذا هم مفلسون .في هــذا املسلسل ،محاولة
ّ
تتبع قصة بسيطة ت ــدور فــي بــاريــس حــول مــالــك ن ـ ٍـاد للجاز واضـحــة إلظـهــار مــا تمثله بــاريــس اآلن بالنسبة إلــى العديد
وفنان معتزل ُيدعى «إليوت أودو» (األميركي أندريه هوالند) من األشخاص .تصوير نضال الفنانني ،وما يدفعهم للعمل
ّ
يتورط مع مجرمني خطرين بعد مقتل شريكه «فريد» (طاهر في فـضــاءات مثل  ،The Eddyيقع في صلب مصادر إلهام
ّ
ّ
رح ـيــم) ،بينما يـكــافــح مــن أج ــل حـمــايــة عمله وفــرقـتــه وابنته بــاالرد لكتابة األغنيات التي حفزت بدورها املنتج املنفذ أالن
املراهقة «جولي» (أماندال ستينبيرغ) .هذه
األخيرة تعيش معه بول للموافقة على املسلسل ،وما استمع إليه جاك ثورن خالل
ّ
اآلن بعد وقت عصيب مع والدتها في الواليات املتحدة .وهناك ابتكار الشخصيات املحبوكة بإتقان.
ّ
مهتم بالفرقة التي ال تــزال بحاجة إلى شدشدة في ّ ،The Eddy
منتج شهير
نتعرف إلى هذه الشخصيات بطريقة واضحة.
ّ
ّ
األلبوم األول.
تسجيل
فرصة
على
للحصول
أدائها
فـهــي مــرســومــة بـعـنــايــة ،وت ـت ـطــور بــأسـلــوب سـلــس ومنطقي
ّ
تصرفاتها ويـبـ ّـن موقعها فــي الحكايةّ .
ّ
تتعدد اللغات
ّأول ما يثير االهتمام في هذا العمل هو تولي املخرج الفرنسي ـ يـبـ ّـرر
األميركي الحاصل على أوسكار داميان تشازير ّ
مهمة اإلنتاج املستخدمة بــن الفرنسية واإلنكليزية والعربية والبولندية،
َ
الحلقتني ّ
ّ
ّ
باإلضافة إلى إخراج
األوليني .فهذا االسم الهوليوودي فيما يسجل األبطال أداءات تتنوع بني املتقنة واآلمنة .صحيح
ّ
البارز ارتبط بأفالم تدور في عالم الجاز ،منذ ّأول ظهور له في
ّأن ظهور أندريه هوالند قد يشكل مفاجأة إيجابية بالنسبة إلى
ّ
الفيلم املستقل  Guy and Madeline on a Park Benchفي كثيرين ،غير أنه من املفيد اإلشارة إلى املمثلني املغاربة في هذا
عــام  ،2009ثــم  Whiplashفــي ،2014
املسلسل ،وعلى رأسهم الفرنسيان من
يليه «ال ال الند» قبل أربع سنوات.
أصــول جزائرية ،الــزوجــان طاهر رحيم
وفـ ــي ( The Eddyاس ـ ــم ن ـ ــادي ال ـجــاز
(فريد) وليلى بختي (أميرة) ،باإلضافة
ال ـب ــاري ـس ــي) ،ت ـشــازيــل ه ــو أح ــد ال ـقــادة
إلــى التونسي ظــافــر العابدين (ســامــي)
الذين يديرون الحلقات الثماني من وراء
الذي يطل في الحلقتني األخيرتني.
أخرج داميان
كــوالـيــس املـسـلـســل امل ـح ــدود (limited
ال ي ـ ّخ ـلــو  The Eddyم ــن امل ـش ـكــات
تشازيل حلقتين
 )seriesال ـ ــذي ي ـح ـمــل ت ــوق ـي ــع ال ـكــاتــب
املـتـعــلـقــة ب ــاألع ـم ــال ال ـت ــي ت ـح ــاول امل ــزج
املـســرحــي والـتـلـفــزيــونــي امل ـعــروف جــاك
وشارك في اإلنتاج
ب ــن ال ـس ـي ـن ـمــا وال ـ ــدرام ـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
ثورن.
السينمائية ،مثل اإليقاع البطيء والتكرار
ّ
ً
هـنــا ،سـحــر املــوسـيـقــى يطغى عـلــى كــل
والــرتــابــة (كما يحدث مثال فــي كــل مـ ّـرة
كيف ال؟ واألغنيات واملقطوعات
فيها «إليوت أودو» مكاملة هاتفية
شــيءّ .
يتلقى ّ
املوسيقية ألفها األميركي غلني بــاالرد،
غير متوقعة من ُصديق في أزمة) .على
الحائز ست جوائز «غرامي» .العارفون في هذا املجال ،يدركون صعيد الحبكة ،يحافط املسلسل الــذي أعـلــن عنه فــي 2017
ّأن باالرد ليس طارئًا على إنجاز قصص موسيقية
للمسرح على ثباته إلى أن تغوص الحلقات في جريمة قتل غير مقنعة
ّ
ً
والشاشة .فحني تفشى وبــاء كورونا حــول العالم مثال ،كان بخيوط متناثرة بعيدة عــن التشويق واإلث ــارة .كــل شــيء قد
الــرجــل يعرض فــي ب ــرودواي مسرحية  Jagged Little Pillتحتاج لــه السلسلة مــن املــوت املفجع ـ ـ كوسيلة الستكشاف
فيما افتتح نسخة جديدة من املسرحية الغنائية  Back to theالحزن والتعامل معه وكوقود لالنفجارات الشخصية ـ يمكن
تحقيقه عن طريق استبدال مقتل «فريد» بـ ّ
 Futureفي مانشستر.
ـأي نــوع آخــر من
منذ عام  ،2007يعمل غلني على تأليف أغنيات  .The Eddyاملوت غير املتوقع! إذ ّأن الحيرة ّ
تخيم على املشاهد املرتبطة
«القصة في الواقع كانت رؤيتي الخاصة ألميركي في باريس بهذه الحادثة األليمة ،من مشاهد الشرطة ومكاملات التهديد
في يومنا هــذا ،ومــا الــذي تعنيه إعــادة تعريف الجاز حاليًا» ،الهاتفية ،األم ــر ال ــذي يـهـ ّـدد الجمال واملتعة اللذين يحققهما
وصناعتها.
قال الفنان البالغ ّ 67عامًا في حديث إلى موقع  .IndieWireاملسار اآلخر لألحداث على صعيد املوسيقى
ّ
وأض ــاف« :أظ ــن أنـنــي كتبت  60أو  70أغـنـيــة ب ـنـ ًـاء عـلــى هــذه عندما تصل الحلقة األخيرة إلى نهايتها املؤثرة ،تولد الكثير
الفكرة ،كما ّأسسنا فرقة أقامت عروضًا في لوس أنجليس ...من الفضولّ .
فربما هناك املزيد ،وقد يحصل  The Eddyعلى
ّ
ّ
لكن الهدف من كل ذلك لطاملا كان إنجاز مسلسل».
ثان وال يكون «محدودًا» في النهاية .خصوصًا أن شمل
جزء ٍ
أراد بـ ــاالرد ،ال ــذي يقسم وقـتــه بــن ل ــوس أنجليس وبــاريـ
ـس ،الفرقة التأم للتو ،ومن الجميل أن نرى ما يمكنها فعله.
ّ
التقاط مشهد الجاز املعاصر في العاصمة الفرنسية ،املتأثر باختصار ،إذا كنتم تأملون في الطاقة اإليجابية التي بعتثها
بما يجري في عالم صناعة املوسيقى دوليًا ،و«املــوجــود في أع ـم ــال دام ـي ــان ت ـشــازيــل الـســابـقــة ف ــي نـفــوسـكــم ،ال تــرفـعــوا
ّ
النوادي الحميمة في ضواحي متعددة الثقافات خارج املدينة تــوقـعــاتـكــم ك ـث ـي ـرًا .لـكــن م ــن األف ـض ــل أن ت ـكــونــوا مستعدين
املميزة التي اعتدنا رؤيتها على الشاشة» .ما نــراه في  Theلعروض جاز غاية في السحر والجاذبية!
أندريه هوالند وأماندال ستينبيرغ في مشهد من المسلسل
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أميركا وإسرائيل :لماذا اآلخر هو الذات؟
طريف الخالدي *

صورة
وخبر

مسـتوصف الشـهيد رشـيد بروم في
عقـب انـدالع انتفاضـة  17تشـرين ،افتتح
صيـدا «المطبـخ الشـعبي» للوجبـات السـاخنة التـي ُت ّ
قـدم يوميـا .علـى وقـع
األغانـي الثوريـة ،يلتقـي عشـرات العمـال والطلاب واألسـاتذة وربـات البيـوت
والمحاميـن فـي سـاحة المسـتوصف للمشـاركة ّ فـي إعـداد الوجبـات التـي
ّ
متطـوع .والالفـت أن المسـتفيدين مـن فقـراء
ُيشـرف علـى إعدادهـا طبـاخ
المدينـة والمتعثرين بسـبب الظـروف األخيرة ،تضاعفت أعدادهم بشـكل هائل
«مؤسسـة
مـن حوالـى  400إلـى حوالـى  3000يوميًا .الضغط المسـتجد وضع
ّ
التضامـن الشـعبي» التـي يتبـع لهـا المسـتوصف ،أمـام أزمـة تمويـل .لكنهـا
سـرعان مـا وجـدت متبرعيـن ماديـا وعينيـا وخدماتيـا( .علـي حشيشـو)

ً
قبل بضعة أيام نقل التلفزيون نبأ لم ينل في رأيي ما يستحقه من تأمل واعتبار .ففي
خـضــم أزم ــة صحية واقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة خــانـقــة تـحــاصــر الــواليــات املـتـحــدة ،صـ ّـوت
الكونغرس األميركي ،وتبعه مجلس الشيوخ ،على قانون يلزم اإلدارات املتعاقبة ،بأن تمنح
إسرائيل  38بليون دوالر على امتداد السنوات العشر املقبلة ،أي  3,8باليني دوالر سنويًا،
ً
وذل ــك مــن جيب داف ــع الـضــرائــب االمـيــركــي ال ــذي يعاني مـعــدال مــن البطالة ال مثيل لــه إال
في عشرينيات القرن املاضي .وهــذا في الوقت الــذي تقول لنا فيه املعطيات واألرقــام إن
االقتصاد االسرائيلي هو على العموم بخير ،وال يعاني من خانقة اقتصادية أو كساد
مهلك ،وأن معدل دخل الفرد فيها أعلى بكثير منه في العديد من الواليات االميركية.
ّ
ّ
سنويًا وقد أصبحنا اليوم في عصر التريليونات؟ لكني،
ورب قائل :وما هي الباليني الثالثة
لو كنت نائبًا عن إحدى الواليات األكثر فقرًا في أميركا ،أي وست فرجينيا ومسيسبي
ّ
سأغض
وأركنسو ،وفيها العديد من املجتمعات التي تــرزح تحت خط الفقر ،هل كنت
الطرف عن  38بليون دوالر من املساعدات؟ كيف أواجه الناخبني ّ
وأفسر لهم أن مساعدة
إسرائيل هي أكثر إلحاحًا من مساعدتهم؟ وهل أسهم فقراء أميركا في صياغة سياسة
بلدهم الخارجية ،أو باألحرى هل ُعرضت عليهم هذه السياسة ملناقشتها؟
ً
ُ
حاولت أن أجد مثيال تاريخيًا لتلك العالقة املذهلة بني أميركا وإسرائيل ،لكن من
كثيرًا ما
دون جدوى .ال ريب في أن هذه العالقة تطورت واشتدت أواصرها عبر الزمن ،وأصبحت
اليوم تصل إلى حد تفضيل اآلخر على الذات ،حتى في أحلك األيام .ال ّ
أود أن أناقش هنا
أسباب التأثير الهائل للصهيونية على صانعي القرار في أميركا ،فلهذا التأثير امتدادات
تاريخية ودينية وإعالمية وسياسية وانتخابية واقتصادية ال تخفى على أحــد .بل ما
ّ
يحيرني هو اآلتي :ما الذي استفادت منه أميركا عبر هذا التماهي الجارف مع إسرائيل،
حتى أصبح اآلخر هو الذات؟
كانت إسرائيل ،منذ والدتها قبل سبعة عقود حتى اليوم ،السبب املباشر أو غير املباشر
وراء الحروب كافة ،أو االضطرابات الكبرى التي اجتاحت العالم العربي ...إذ كان الركن
ُ
األساسي في عالقاتها مع العرب أن تبقي تلك الدول في حالة عدم استقرار دائمة ،وهذا
ّ
اقتصاديًا من دول مزعزعة ،ومن
أيضًا أمر ال يخفى على أحد .لكن كيف تستفيد أميركا
شعوب فقيرة؟ وكيف تستفيد أميركا من كراهية ماليني العرب لها ،حتى في الدول العربية
التي تتحالف أنظمتها كليًا مع أميركا ،بسبب تعاطفها الالمتناهي مع إسرائيل؟ وإذا كان
بإمكان أميركا بمفردها أن تفرض هيمنتها على العرب ،فما حاجتها إلى إسرائيل؟ ومن
الذي تخاف منه أميركا في العالم العربي ،كي تحتاج إلى الردع اإلسرائيلي :هل هم «أبطال»
كالسيسي ومحمد بن سلمان وملك البحرين؟
وبعدما ّ
تبي بوضوح عجز إسرائيل عن ردع املقاومة اللبنانية ،وعــن ضــرب إيــران ،ما
هي فائدة إسرائيل العسكرية لتنفيذ مصالح أميركا؟ وكيف تستفيد أميركا من تسليم
سياساتها كليًا في العالم العربي إلى عتاة الصهاينة ،كأمثال كوشنر وبومبيو وشنكر؟
أسئلة مطروحة على الرأي العام األميركي ،والرأي العام العربي على السواء...
طرأت على املجتمعات العربية في السبعني سنة املاضية ّ
تغيرات عميقة ،من دالئلها تلك
االنتفاضات التي ّ
عمت الدول العربية في العقد املنصرم .لم يحن الوقت بعد الستخالص
ُ
عبرها ،إذ إن هذه التغييرات ما زالت مستمرة ،وهي تدرس بإمعان في مراكز البحث في
أوروبــا وأميركا ذاتها .لكن املدهش في األمر أن هذه الدراسات ال تأثير لها باملطلق على
ً
ّ
العربية .فالحجر األساس في هذه السياسات هو :إسرائيل أوال،
صانعي سياسة أميركا
وإسرائيل آخرًا ،وإسرائيل في الوسط .أما فقراء أميركا ،فدعهم «يأكلون البسكوت».
* كاتب وأكاديمي فلسطيني.

حفالت إبراهيم معلوف :مجانًا على اإلنترنت

«خلينا نحكي»
أونالين مع «صدى»

جوزيبينا تشارال
من إيطاليا إلى لبنان

تدعو فرقة «صدى» ملسرح إعادة التمثيل ،بعد
غد األحد ،إلى املشاركة في عرضها االفتراضي
ٍ
الثاني «خلينا نحكي» ،ضمن برنامج «بناء
الجسور» .ستكون أمام الجمهور فرصة
افتراضية للمشاركة ،ومشاهدة «قصصكم
ومشاعركم يعاد تمثيلها بشكل مرتجل عبر
تطبيق "زوم" وليس على املسرح ،نظرًا إلى
الظروف الراهنة بفعل فيروس كورونا» ،وفق
النص التعريفي بالنشاط .على  95دقيقة،
ّ
يشكل العرض مساحة آمنة لكل األشخاص
الذين ّ
يودون مشاركة قصصهم ،واالستماع
إلى قصص اآلخرين والتفاعل معهم .تجدر
ّ
اإلشارة إلى أن فرقة «صدى» هي األولى من
ّ
وتأسست على أيدي 14
نوعها في طرابلس،
فنانًا من خلفيات وأحياء مختلفة من عاصمة
الشمال.

في السادس من حزيران (يونيو) املقبل،
ّ
ينظم «املركز الثقافي اإليطالي» في بيروت
نشاطًا فنيًا رقميًا لـ «أصدقائه» .في تمام
ً
مساء ،تطل عازفة الهارب
الساعة السابعة
اإليطالية جوزيبينا تشارال (الصورة)
مباشرة في حفلة افتراضية من تنظيم
ّ
 ،Live On Mârsتبث عبر موقع .violipiano
وفيها ،تستعيد الفنانة الشهيرة
كالسيكيات األغنية اإليطالية والعاملية.
ً
سواء منفردة ّأو ضمن أوركسترا ،يوصف
أداء سيارال بأنه «حيوي وساحر» .فهي
موسيقية وأكاديمية شغوفة ،يسكنها
حب استكشاف املزج بني القيثارة وغيرها
من اآلالت.

«خلينا نحكي» :األحد  31أيار (مايو) الحالي ـ الساعة
الثالثة بعد الظهر ـ تطبيق ( .ZOOMللتسجيل :رابط
االستمارة اإللكترونية متوافر على موقعنا)

حفلة افتراضية لجوزيبينا تشارال :السبت 6
ً
مساء ـ موقع www.
حزيران ـ الساعة السابعة
violipiano.it

ّ
في ظل اإلقفال الذي فرضه تفشي فيروس
كورونا ،ألغيت املواعيد الفنية حول
العالم فيما أرجئ بعضها إلى أوقات
الحقة .حفالت املؤلف املوسيقي وعازف
الترومبيت اللبناني ـ الفرنسي إبراهيم
معلوف (الصورة) ،بني آذار (مارس) وآب
(أغسطس)  2020على أقل تقدير ،ألغيت
أيضًا .وبهدف التخفيف عن الجمهور في
ّ
ظل الحجر املنزلي ومعاودة التواصل
ّ
معه ،قرر الفنان املولود عام  1980عرض
مختارات من املواعيد الناجحة التي أحياها
خالل السنوات الـ  15املاضية ،مساء كل
يوم أحد عبر موقعه اإللكتروني الرسمي.
البداية في  17أيار (مايو) الحالي ،كانت مع

 1°Symphonie Levantine Nالتي ّ
قدمها في
«مركز كينيدي» في واشنطن ،تبعها في 24
أيار عرض «كلثوم» الذي استعاد من خالله
أعمال كوكب الشرق أم كلثوم في نيويورك.
غد األحد ،سيكون املوعد مع العرض
وبعد ٍ
الذي ّ
قدمه في «فيلهارموني باريس» في
 2015مع الرابر املولود في مالي أوكسمو
بوتشينو ،وهو عبارة عن نسخة جديدة من
 Alice au Pays des Merveillesللويس كارول.
عرض حفلة إبراهيم معلوف وأوكسمو بوتشينو:
األحد  31أيار (مايو) الحالي ـ الساعة العاشرة
بتوقيت بيروت ـ موقع معلوف اإللكتروني (الرابط
متوافر على موقعنا)

