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مصرف لبنان يقود جوقة «التهويل» من استمرار الدعم

ّ
واشنطن هددت الحريري بالعقوبات؟

[]2

رحيل

الصاخب
يرحل
بصمت

ُ
باسيل يطعن
من بيت أبيه ...أيضًا
[ 4ـ ]5

(هيثم الموسوي)

رحل رمزي ّنجار .رحل أحد
أبرز وجوه صناعة اإلعالن
واإلعالم التسويقي في
لبنان ،والحاضر ببصماته
في ساحات عربية
كثيرة.
رمزي الذي لم ينقطع
عن العالم كله طوال
حياته ،خاف كثيرًا من
كورونا .كان كثير الريبة
واالحتراس ،غاب عن
المشهد بقوة ،لكن
انفجار المرفأ ،الذي ضرب
بيته ومكتبه ،أجبره
على العودة ولو بصورة
متقطعة ،وهذه المرة،
فشل في االحتيال
على الوباء ــــ الشبح،
لكنه بقي،
فنال منهّ .
كعادته ،متكتمًا .رفض
أن يخبر أحدًا عندما ذهب
بنفسه الى المستشفى،
ّ
لكنه بعد أيام قليلة
دخل في نوم عميق لم
يفق منه ،ولم يعد قادرًا
على إخفاء الخبر عن
وأصدقاء وزمالء
ّأهل ّ
ظلوا يصلون ألجله الى
أن انهارت أعضاء جسده،
حتى وافته المنية صباح
أمس.
رمزي نجار ،كان يمأل
الفضاء ضجيجًا لسنوات
طويلة ،ورحيله سيرخي
الصمت لوقت طويل!
[ 18ـ ]19
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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

مصرف لبنان يقود جوقة «التهويل» من استمرار الدعم

ّ
واشنطن هددت الحريري بالعقـوبات؟
ُ ّ
ّ
الجمهورية والتيار الوطني
رئيس
مع
مشكلته
على
الضوء
ط
سل
ي
الحريري
سعد
بأن
يسود اقتناع لدى القوى السياسية
ّ
الحرُ ،
ّ
تمنع حكومة يتمثل فيها حزب الله ،فيما
المتحدة
الواليات
الحكومة.
تأليف
تمنع
التي
الحقيقية
العقدة
خفي
لي
ّ
ّ
«سيادته» لديها .ال يقدر على أن يواجه واشنطن ،التي ُيقال إنها تشهر سيف العقوبات في وجهه،
كل
الحريري ّ يرهن
ّ
ُ
ُ
ويدرك أنه ال يقدر على تخطي فريق لبناني أساسي .في هذا «الوقت الضائع» ،تنهار الليرة أكثر ،ويعيد رياض سالمة
تفعيل التهديد بوقف الدعم ،ما يعني انفجارًا اجتماعيًا ،ما لم تسبقه خطة ُمحكمة
ّ
َ
ك ـم ــا ل ــو أن ث ـ ّـم ــة م ــن «كـ ـب ــس ال ـ ــزر»،
ُمـعـلـنــا ان ـطــاق حـمـلــة «رف ــع الــدعــم».
ال ـحــديــث م ــع أي م ــن امل ـس ــؤول ــن في
م ـصــرف لـبـنــان أو املـجـلـ ّـس املــركــزي
ً
ي ـق ــود ُمـ ـب ــاش ــرة إلـ ــى «ن ــقـ ـه ــم» ح ــول
عــدم الـقــدرة على االسـتـمــرار فــي دعم
املواد األولية .إذا كان السؤال عن أي
نقدية أو مالية أو اقتصادية،
قضية
ّ
يــ ّ
ـردون ب ــأن ــه «ل ــم نـعــد ق ــادري ــن على
الدعم والحكومة ال تتجاوب معنا».
استفاقوا قبل أي ــام على أزم ــة تعود
إل ـ ـ ــى أش ـ ـهـ ــر َمـ ـ ـض ـ ــت ،واألمـ ـ ـ ـ ــر ل ـيــس
«ب ــري ـئ ــا» ت ـم ــام ــا .ف ـم ـصــرف ل ـب ـنــان ـ ـ
وجميع «حلفائه» ـ ـ ّ
قرر االنتقال إلى

ُيريد الحريري تسمية  7وزراء
مسيحيين من أصل  ،9وأن
ُي ّ
سمي عون الخارجية والدفاع
من غير ُ
المستبعد أن ُيصدر
بخفض
«المركزي» قرارًا
ّ
الدعم عن سلع محددة
ّ
«الخطة ب» من قــرار مواجهة الدعم
لـلـسـلــع الــرئ ـي ـس ـيــة :الـ ـ ـ ــدواء ،ال ـق ـمــح،
ّ
السلة الغذائية ،املحروقاتُ .يعاونه
ّ
في خطة «خـطــورة استمرار الدعم»،
ُ
كتل سياسية ،ورجال مالُ ...وأعضاء
ّ
«التهويل» املتجدد،
املجلس املركزي.
ُ
سببه رئيس الحكومة املكلف سعد
الحريري .فسالمة «فقد األمل» من أن
ّ
يتمكن «درعه السياسي» ،الحريري،
من تأليف حكومة في املدى املنظور.
كــان ُيــراهــن على التشكيلة الجديدة
ّ
لتتحمل هي وزر رفع الدعم شعبيًا،
ُ ّ
فــي ـخــفــف «املـ ــركـ ــزي» م ــواج ـه ــات مع
ّ
ال ـن ــاس .ول ـكــن ،بـمــا أن ال ـحــريــري لن

قهوجي مديرًا للمخابرات :تبديالت قريبة في الفروع
ُاختار املجلس العسكري ،الذي يرأسه قائد الجيش العماد جوزيف عونُ ،مديرًا جديدًا
ملخابرات الجيش ،هو العميد أنطوان قهوجي ،ليخلف العميد طوني منصور .وأحيل اقتراح
لتوقيعه .قهوجي كان يشغل منصب رئيس
املجلس العسكري على وزيرة الدفاع ،زينة عكر
ّ
الفني» في مديرية املخابرات ،وهو الفرع ُامل ّ
تخصص بعمليات التنصت و«التعقب»
«الفرع
التقني .وقد بدأت قيادة الجيش التحضير لعملية تعيني واسعة في املديرية ،وتحديدًا في
رئاسات معظم الفروع.
وجرى التداول أمس بأسماء ضباط قيل إنه تم اختيارهم لرئاسة فروع محددة في املديرية،
نفت مصادر أمنية أن يكون قهوجي أو قائد الجيش العماد جوزيف عون قد ّثبتا أي ضابط
في أي موقع ،ربما باستثناء االتفاق على ّ تعيني العميد حسن شقير مساعدًا أول ملدير
ّ
املخابرات .وأكدت املصادر أن قهوجي املتسلح بكونه ُع ّي مديرًا للمخابرات بقرار من رئيس
الجمهورية وحده ،في مقابل مرشحني آخرين لكل من قائد الجيش ورئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل ،سيرفض تعيني أي ضابط «عليه مالحظات» في أي فرع من فروع
املديرية.
(األخبار)
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(هيثم الموسوي)

ي ـعــود إل ــى ال ـســرايــا قــري ـبــا ،ل ــم ُيـتــرك
لسالمة من خيار ســوى التعامل مع
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال بــرئــاســة
ح ـ ّـســان ديـ ــاب ،ال ــذي تــرتـفــع بينهما
ّ
ٌ
جـبــال مــن الخالفات وقــلــة التواصل.
يـ ـتـ ـق ــاذف ــان ك ـ ــرة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،ألن ال
أحــد في «الــدولــة» يجرؤ على اتخاذ
ّ ُ
ق ـ ــرار ،وال ع ـلــى وض ــع خــطــة ت ـطـ ّـبــق.
أم ــام ه ــذا ال ــواق ــع ،ع ــاد الـضـغــط عبر
إطـ ـ ــاق «ح ـم ـل ــة تـ ـه ــوي ــل» .وال ـ ُـح ـ ّـج ــة
ّ
الـقــديـمــة /الـجــديــدة أن «امل ــرك ــزي» لم
ي ـعــد يـمـلــك م ــا يـكـفــي م ــن الـ ـ ــدوالرات
ف ــي «ح ـس ــاب االح ـت ـي ــاط» الس ـت ـيــراد
املواد الرئيسية .ولكن ،هل يملك ٌ
أحد
جوابًا ـ ـ باستثناء سالمة ـ ـ عن حجم
«االحتياطي القابل لالستخدام» من
ّ
ُم ـج ـمــل «ح ـس ــاب االحـ ـتـ ـي ــاط» ،حــتــى
ّ
يتبي للرأي العام إن كان «التهويل»
ّ
ّ
ُم ـ ـبـ ــررًا ،أم أن ال ـه ــدف م ـنــه مـمــارســة
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة؟ الـ ـ ـج ـ ــواب
الوحيد الــذي يملكه أعضاء املجلس
ّ
امل ــرك ــزي ،وعـ ّـم ـمــوه ،أن املـبـلــغ ي ــراوح

ما بني  2.6مليار دوالر و 3مليارات
دوالر أميركي .الالفت أن يكون الرقم
ّ
شـبــه ثــابــت مـنــذ أش ـهــر .الـسـبــب بكل
ّ
ّ
بساطة أن رياض سالمة «يخدع» كل
املسؤولني ،وال يسمح لهم باالطالع
ع ـل ـ ُـى أي ّم ـع ـل ــوم ــات ،ح ـت ــى ل ــو ك ــان
كشفها حقًا للعامة.
ال ُيلغي ذلك وجود ُمشكلة في شكل
الــدعــم فــي لـبـنــان ،فـفــي معظم ال ــدول
ّ
يكون الدعم ّ
موجهًا حتى تستفيد منه
ّ
الفئات األكثر تضررًا في املجتمع .في
ّ
ّ
ّ
حــن أن الــدعــم الشامل لكل السكان،
يـ ـعـ ـن ــي ال ع ـ ــدال ـ ــة ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة،
ّ
واستمرارية ملنطق تركز الـثــروة في
ّ
ً
يــد قــلــة على حـســاب األكـثــريــة .مثال،
أح ــد «أص ـح ــاب ال ـث ــروات» فــي البلد،
ل ــدي ــه م ـل ـيــار دوالر ،ي ـم ـلــك أك ـث ــر من
س ـيــارة ،وســائـقــا ومــرافـقــن لــه ولكل
فرد من أفــراد عائلته ،قـ ٌ
ـادر على دفع
ثمن املحروقات مهما ارتفع سعرها،
ّ
لكنه يستفيد من استيرادها بالسعر
املــدعــوم .فــي املـقــابــل ،لــن يستفيد أي

شخص غير قادر على امتالك ّ
سيارة
م ــن دع ـ ــم امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
ذاتـ ــه ،ه ــو م ـح ــروم م ــن تـنـفـ ّيــذ شبكة
ُ ّ ُ
ومـنــظــم تـخــفــف عليه
نقل عــام فـ ّـعــال
الـتـكـلـفــة .امل ـط ـلــوب إذًا لـيــس أق ــل من
ُ
جديدة للدعم ،تصيب
إيجاد صيغة
ُ
ً
ُمـبــاشــرة الفئات املـتـضــررة ،يسبقها
ُ
وض ــع سـيــاســات تــواكــب رف ــع الــدعــم،
وتــوجــد حلول ملسألة النقل والـغــذاء
وال ـح ـصــول عـلــى ال ـ ــدواء وال ـخــدمــات
الــرئـ ّيـسـيــة .ال تـهــديــد ال ـن ــاس يوميًا
ب ـت ــوق ــف الـ ــدعـ ــم ،وانـ ـقـ ـط ــاع املـ ـ ــازوت
والبنزين ،وفي مرحلة مقبلة انقطاع
خــدمــة اإلن ـت ــرن ــت ل ـعــدم الـ ـق ــدرة على
الــدفــع ل ـل ـمــورديــن ،وإطـ ــاق «وع ــود»
ُ
ُ
ال تـغـنــي وال تـسـمــن ع ــن «ب ـطــاقــات»
ّ
س ـ ـتـ ــوزع ع ـل ــى «املـ ـ ُحـ ـت ــاج ــن» .كـيــف
سـ ـيـ ـت ـ ّـم تـ ـح ــدي ــد املـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن مــن
ّ
البطاقات في بلد تخطت نسبة الفقر
فيه الـ %55؟ إذا كانت الدولة عاجزة
عن إصدار إخراجات قيد ،فكيف يثق
ال ـن ــاس ب ــإص ــدار ب ـط ــاق ــات؟ وبـعــدمــا

ُ
ُسرقت دوالرات املودعني واحتجزت
ُ
أم ــوالـ ـه ــم لـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف ،ولـ ــم ت ـق ـ ّـر
اسـتــراتـيـجـيــة الـحـمــايــة االجتماعية
ُ
الـتــي ُوع ــد املــواط ـنــون بـهــا ،وتـعــرقــل
امل ـســاعــدات العينية ،مل ــاذا عليهم أن
ُي ّ
صدقوا املزيد من الوعود؟ من ُيريد
ُ
إلغاء الدعم ،أو ترشيده ،فيفترض أن
يكون قد بدأ العمل منذ أشهر ،وأطلق
الـ ـبـ ـط ــاق ــة ،وجـ ـ ـ ـ ّـرب م ـ ــدى فـعــالـيـتـهــا
وعــالــج الـثـغــرات فيها ،قبل أن يترك
الـ ـن ــاس م ــن دون ُم ـع ـي ــل ل ـيــواج ـهــوا
انهيار قدراتهم االستهالكية وانهيار
العملة واالرتفاع الجنوني لألسعار.
لـيــل أم ــس ،وص ــل سـعــر ال ـص ــرف في
«الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء» إل ـ ــى أكـ ـث ــر مــن
ٌ
صحيح
 8300ليرة لـلــدوالر الــواحــد.
ّأن عــوامــل ارتـفــاعــه ُ
«م ـب ـ ّـررة» بسبب
ّ
األزم ـ ــة املــال ـيــة /ال ـن ـقــديــة ،ل ـكــن ج ــزءًا
ّ
أساسيًا من سعر الصرف يتحكم به
التالعب السياسي .ولكن «الجوقة»
حرض ّ
التي ُت ّ
ضد الدعم ،هي نفسها
ال ـتــي تـحـمــي ريـ ــاض ســامــة وتمنع
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون وف ـ ــرض ال ـتــدق ـيــق
ّ
الـجـنــائــي ف ــي ك ــل ح ـســابــات مـصــرف
ّ
ً
ّ
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،حـ ــتـ ــى تـ ـتـ ـب ــن ف ـ ـعـ ــا ق ـي ـمــة
واملطلوبات،
الخسائر ُ ،وااللـتــزامــات
ُ
واملبالغ املتبقية .ومن غير املستبعد
أن تـ ـك ــون «ش ـي ـط ـن ــة» ال ــدع ــم أخ ـي ـرًا
تمهيدًا لتعميم ُ
سيصدره «املركزي»
باتخاذ قــرار بوقف الــدفــع الستيراد
امل ـ ــواد امل ــدع ــوم ــة ،أو تـخـفـيــف الــدعــم
ّ
يصب ذلك في
عن سلع محددة ،وأن
خ ــان ــة ال ـض ـغــط ال ـس ـيــاســي لـيـفــرض
سـعــد ال ـحــريــري شــروطــه فــي تأليف
الحكومة.
ّ
بالنسبة إلــى املـلــف الحكومي ،تكاد
ُ
ّ
املـعـلــومــات تجمع على أن الحريري
«يفتعل» مشكلة مــع «فــريــق العهد»
التي
ليهرب من «العقدة» الحقيقية ّ
تمنع تــألـيــف الـحـكــومــة ،وه ــي تمثل
حزب الله فيها .ففي االجتماع األخير
بني الرئيس ميشال عون والحريري،
ّ
وافـ ـ ــق ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى أن ت ــؤل ــف مــن
ُ 18ع ـض ـوًاُ ،مـقـسـمــة بــال ـ ُت ـســاوي بني
املسلمني واملسيحيني .املفاجئ كان
فــي شــرط الحريري الجديد ،تسمية
 7وزراء مسيحيني من أصل  ،9وترك
«الـ ُـحــريــة» لـعــون بــأن ُيـسـ ّـمــي وزي ـ َـري
الخارجية والدفاع ،شرط أن ُ
«يوافق»
ع ـل ـي ـه ـم ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــري أيـ ـ ـض ـ ــا .ت ـق ــول
ّ
املـصــادر إن الحريري «وبـعــد إبالغه
م ــن ق ـن ــوات أم ـيــرك ـيــة رس ـم ـيــة رفــض
م ـش ــارك ــة حـ ــزب ال ـل ــه ف ــي ال ـح ـكــومــة،
ً
أكــان مباشرة أم غير مباشرة ،فرمل
تأليف الحكومة ،ال بل أصبح مذعورًا
مــن الـفـكــرة وقــد يـكــون مــن مصلحته
ّ
اتضاح اتفاق إقليمي
تأجيلها
حتى ّ
مــا» ،وال ّ
ٌ
سيما أنــه انتشرت «أخبار»
ّ
في الساعات املاضية عن أن الحريري
ّ
«لـ ـ ـ ــم ُي ـ ـبـ ــلـ ــغ حـ ـ ـصـ ـ ـرًا بـ ـمـ ـن ــع تـ ــوزيـ ــر
ُ
محسوبني على حــزب الـلــه ،بــل هـ ِّـدد
بــإضــاف ـتــه ه ــو شـخـصـيــا إل ــى الئـحــة
العقوبات األميركية في حال تشكيله
حكومة مع الحزب» .وفي هذا اإلطار،
أعـلــن الـقـيــادي فــي «تـيــار املستقبل»،
ّ
ّ
مصطفى علوش عبر قناة « »Otvأن
«امل ـقــربــن مــن ال ـحــريــري ينصحونه
بتقديم تشكيلة حكومية قريبًا إلى
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ...هــو ق ــادر على
تــأل ـيــف ح ـكــومــة م ــن دون ّح ــزب الـلــه
بــاالتـفــاق مـعــه»ُ ،مضيفًا إن ــه ُ
«يمكن
ُ
ال ـحــريــري ال ـت ـشــاور م ــع الــك ـتــل الـتــي
ّ
سمته ،أمــا التي لم تفعل فلن تدخل
ال ـح ـكــومــة .ولــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة 3
وزراء من أصل .»9
(األخبار)

«المستقبل» في الخارجية...
لن يكون طليق اليدين
ّ
يتولى
الخالف حول من ّ
وزارة الخارجية ال يتعلق
فقط بتقاسم الحقائب
بين الطوائف ،بل بتوزعها
سياسيًا .ألن وزارة الخارجية ال
تزال منذ سنوات في اتجاه
سياسي واحد ،ومؤشرات
األسابيع األخيرة خير مثال
هيام القصيفي
زيــارة أو استدعاء السفيرة األميركية
دوروثــي شيا الى وزارة الخارجية ،ال
تحمل سوى وجهة نظر واحدة تتعلق
بــالـعـقــوبــات الـتــي فــرضـتـهــا واشنطن
عـلــى ال ـنــائــب ج ـب ــران بــاس ـيــل .عمليًا،
باسيل ليس وزيرًا للخارجية ،بل هو
رئ ـي ــس حـ ــزب س ـي ــاس ــي واس ـت ـي ـضــاح
الخارجية ألسباب العقوبات يتعدى
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ك ــون ــه وزيـ ـ ـ ـرًا أس ـبــق
لـلـخــارجـيــة .ألنـهــا تعني فــي مـكــان ما
االتـجــاه السياسي ل ــوزارة الخارجية،
ك ـ ـ ـ ــوزارة سـ ـي ــادي ــة مـ ــن ح ـص ــة رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
م ـعــا .ه ــذا االت ـج ــاه ه ــو نـفـســه ال ــذي ال
يزال يشكل التباسًا حول هوية الفريق
الــذي سترسو عليه وزارة الخارجية،
ف ــي ح ــال تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة .والـقـطـبــة
هـنــا لـيـســت ف ــي اسـتـيـضــاح الـسـفـيــرة
األميركية ،في ظل كل التباينات التي
ب ــات ــت ت ـح ـك ــم ع ــاق ــة ال ـع ـه ــد وتـ ـي ــاره
م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة .ب ــل بــاملـعـنــى
األدق ال ــذي يـتـحــدث عـنــه سياسيون،

هــو املـنـحــى الـعــربــي الـغــائــب كليًا عن
ال ـخــارج ـيــة والـ ــذي يـنـسـجــم الـتـعــاطــي
مـعــه رسـمـيــا عـلــى مـسـتــويــات السلطة
كافة ،مع املوقف من واشنطن وفرضها
عـقــوبــات تـصــاعــديــة .ففي وقــت يغيب
فيه السفير السعودي وليد البخاري،
ال تسأل السلطات اللبنانية الرسمية
عن مغزى هــذا الغياب وال تستوضح
أسـبــابــه الحقيقية وخـلـفـيــات املــوقــف
السعودي .وينتقل السفير اإلمــاراتــي
حمد الشامسي الــى مصر مــع خفض
مستوى التمثيل الدبلوماسي والكالم
عن عدم تعيني خلف له ،حتى من دون
زي ــارات وداع ـيــة تقليدية ،كـمــا تجري
الـ ـع ــادة ،مـكـتـفـيــا ب ــات ـص ــاالت هــاتـفـيــة
ورســائــل وداع ـيــة ،فــا تجد السلطات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة داعـ ـي ــا لــاس ـت ـف ـهــام .يـقــول
سـيــاســي ـ ـ ـ ـ دبـلــومــاســي إن مــا يجري
ي ـش ـبــه «ق ـط ـع ــا غ ـي ــر م ـع ـلــن ل ـل ـعــاقــات
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة» ،وهـ ـ ـ ـ ــذا ي ـن ـس ـحــب
ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة .ألن
أي تـبــدل أو إجـ ــراءات تـقــوم بها دولــة
كمثل تــأشـيــرات دخ ــول أو إقــامــات أو
إجـ ــازات عـمــل سـتـكــون كلها فــي إطــار
متجانس مــع السياسة التي تتبعها
هــذه الحكومات وتعبر عنها بطريقة
تعاطيها دبلوماسيًا مــع لبنان .وقد
تكون البلبلة حــول تأشيرات الدخول
ال ــى دب ــي واح ـ ـدًا م ــن ه ــذه الـتـجـلـيــات،
وسبقها أسـلــوب تعاطي دول عربية
مــع الـسـلـطــات اللبنانية بـعــد انفجار
املرفأ ،وقد يتبعها أيضًا تدابير أخرى
غـيــر مـتــوقـعــة انـسـجــامــا مــع الـتـبــدالت
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة.
ً
والتجاهل اللبناني عـمـدًا أو إهـمــاال،
ال يـمـكــن ت ـبــريــره ف ــي مــرح ـلــة يـحـتــاج
فـيـهــا ل ـب ـنــان الـ ــى ك ــل أنـ ـ ــواع اإلح ــاط ــة

علم
و خبر
ّ
اللبنانيين في اإلمارات
اعتقال المزيد من
علمت «األخـبــار» أن عــدد اللبنانيني الذين جــرى توقيفهم في
ً
اإلمــارات العربية املتحدة يتجاوز الرقم الــذي كان متداوال في
األي ــام املاضية (راج ــع «األخ ـب ــار» ،عــدد يــوم أم ــس) .إذ تـبـ ّـن أن
أوقفوا على دفعتني .ومن بني
العدد املؤكد وصل إلى  14لبنانيًاِ ،
املوقوفني سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية ،أوقفوا جميعًا
أثناء ممارستهم هواية كرة القدم ،قبل نحو  9أيام .واملوقوفون
ّ
مقيمون في اإلمارات العربية املتحدة ،وال تحمل سجلتهم أي
«سوابق» في اإلمارات أو في لبنان.
ولــم تتحرك الحكومة اللبنانية ،وال أي جهة رسمية ،ملتابعة
ُ
قضية املــوقــوفــن ال ـجــدد ،كما الـســابـقــن ،الــذيــن لــم تـعــرف بعد
أي معلومة بشأن أسباب اعتقالهم ،وال مكان توقيفهم .وكما
فــي كــل ح ــاالت االعـتـقــال فــي اإلمـ ــاراتُ ،يـحـ َـرم املعتقلون مــن أي
حقوق إنسانية ،وعلى رأسها حق الدفاع أو االتصال بذويهم.
ّ
ّ
صحتها،
التثبت من
وسرت شائعات ،لم تتمكن «األخبار» من
ُ
تنسب إلى مسؤول أمني إماراتي ،تشير إلى أن عدد اللبنانيني
املوقوفني يتجاوز األرقام املتداولة بأضعاف!

فنجان قهوة عند المحافظ
ال يـ ــزال ط ـلــب ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
رف ــع الـحـصــانــة عــن رئـيــس بـلــديــة أنـطـلـيــاس إيـلــي أب ــو ج ــودة،
املـحـســوب عـلــى الـنــائــب مـيـشــال امل ــر ،نــائـمــا فــي أدراج محافظ
جبل لبنان القاضي محمد مـكــاوي منذ تــاريــخ ،2020/7/20
رغ ــم ارت ـبــاط قضية أب ــو ج ــودة بــدعــاوى فـســاد مــالــي وإداري
في البلدية ،وبالرغم من إبــداء قائمقام املنت الشمالي مارلني
حداد موافقتها على رفع الحصانة .عوضًا عن ذلك ،استضاف
املحافط مكاوي ،يوم أمس ،رئيس بلدية أنطلياس على فنجان
قهوة ،برفقة بعض إعالميي قناة «أم تي في».

ال ـخــارج ـيــة ل ـل ـم ـســاعــدة ع ـلــى إن ـق ــاذه،
وخ ـصــوصــا أن أي ح ــادث ــة ل ــم تسجل
رس ـم ـيــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــاق ــات بني
لـبـنــان والـ ــدول املـعـنـيــة .وإذا ك ــان أداء
ً
أي دول ـ ــة دب ـلــومــاس ـيــا ي ـع ـكــس ت ـب ـ ّـدال
م ــا ،ف ــإن ال ـسـل ـطــات الــرسـم ـيــة األولـ ــى،
وليس الدبلوماسية فحسب ،يفترض
أن تـبــادر الــى االستيضاح لتصحيح
أي خلل وإع ــادة األم ــور الــى نصابها.
وه ــذا مــا لــم يحصل .إال فــي حــال كان
لبنان ّ
يعول على أن اإلدارة األميركية
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة س ـت ـكــون
هــي مـفـتــاح حلحلة األزم ـ ــات مــع دول
الخليج.

لن يأتي الحريري ّ
الخارجية متفلتًا
إلى
ّ
من أي غطاء سياسي
تحكمه التوازنات التي
ستأتي به رئيسًا

وف ـي ـم ــا ي ـش ـك ــل ال ـت ـع ــام ــل ال ـس ـع ــودي
والخليجي عمومًا مع تكليف الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة،
مظهرًا مــن مظاهر االنــزعــاج الواضح
م ــن أدائـ ــه وأداء الـسـلـطــات اللبنانية
ع ـم ــوم ــا ،فـ ــإن امل ـن ـحــى ال ـج ــدي ــد يشكل
خ ـطــوة مـتـقــدمــة ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظل
تصاعد العقوبات األميركية الـتــي ال
يبدو أنها ستتوقف على شخصيات

لبنانية ،وتحذيرات واشنطن املتكررة
حـ ـي ــال شـ ـك ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ولـ ـع ــل أداء
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـل ـط ــة الـلـبـنــانـيــة
املـ ـتـ ـج ــاه ــل لـ ـحـ ـج ــم ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات
وانـعـكــاســاتـهــا مــن شــأنــه أن يــزيــد من
حدتها ،وأن يضاعف كذلك الثقل على
الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف .فـحـصــول الـحــريــري
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن س ـلــة
تفاهمات متكاملة لـتــوزع الحصص،
وإطــال ـتــه سـيــاسـيــا عـلــى دول الـعــالــم
مـ ــن خ ــال ـه ــا فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ال ـتــي
تحفل بشتى أنــواع التوترات الدولية
واإلقليمية ،لن يتحقق بال مقابل ،بل
بأثمان داخلية لها وزنها .ووضع يد
تيار «املستقبل» على الخارجية ليس
بالسهولة التي يتصورها في إحكامه
القبضة على كــل مفاصلها الداخلية
والـخــارجـيــة بعد كــل التغييرات التي
ل ـح ـقــت بـ ـه ــا .وف ـ ــي حـ ــن ي ـح ـت ــاج ال ــى
تغطية سياسية واسعة كي يستعيد
«الــوجــه الـعــربــي» للدبلوماسية التي
يريدها ،فإن من املبكر إبداء أي تفاؤل
بقدرته على تحقيق ذلــك .إذ لــن يقدر
ع ـل ــى ت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ـت ــه إال ف ــي إط ــار
صفقة متكاملة مع العهد وحزب الله،
وهـ ـ ــذا ت ـم ــام ــا ال يـ ـ ــزال ي ـش ـكــل عـنـصــر
األزمـ ـ ــة األس ــاس ـي ــة بـيـنــه وبـ ــن الـ ــدول
الخليجية التي لن تقدم درهمًا واحدا
لــه ولـهــذا الشكل مــن الـحـكــومــات التي
تعترض عليها .وألنــه أيضًا لن يأتي
ال ــى ال ـخــارج ـيــة مـتـفـلـتــا م ــن أي غـطــاء
س ـي ــاس ــي ت ـح ـك ـمــه الـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــات ال ـتــي
سـتــأتــي بــه رئ ـي ـســا ،وتــال ـيــا ستتحكم
بالسياسة اإلقليمية والدولية للبنان،
وبـهــذا املعنى لــن يكون طليق اليدين
فــي إع ــادة تصويب بوصلة السياسة
الخارجية الى اتجاهات أخرى .هذا إذا
افترضنا أنه يريد ذلك.

من آمن يب وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :ليىل مرعب مرعب
ولداه :الدكتور مازن زوجته زينه لطفي وأوالدهام
املهندس غسان زوجته فريينا شرييل وابنتهام
أشقاؤه :الكاتب مروان النجار وعائلته
عائلة املرحوم سهيل النجار
عائلة املرحوم الدكتور وليد النجار
وعموم عائالت :النجار ،زيدان ،مرعب ،لطفي ،شرييل ،فرنيني ،خوري ،غريب،
نالبنديان وأنسباؤهم يف الوطن واملهجر
ينعون إليكم مبزيد من الحزن واألىس فقيدهم الغايل املرحوم

رمزي جورج النجار

املُنتقل إىل رحمته تعاىل يوم الخميس الواقع فيه  19ترشين الثاين 2020
متمامً واجباته الدينية .يُحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثانية عرشة
من ظهر يوم الجمعة  20الجاري يف كنيسة مارجرجس ،بشمزين ،الكورة.
لكم من بعده طول البقاء
بسبب األوضاع الراهنة ،عائلة الفقيد تعتذر عن قيام مراسم التعازي،
راجية الله أال يصيبكم مكروه ،وتشكر كل من سيشاركها الصالة من منزله.
للتعزية الرجاء االتصال عىل األرقام التالية:
ليىل03/338148 :
مروان03/642842 :
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ّ
ُ
ما بعد العقوبات األميركية :بـاسيل يطعن من بيت أبيه أيضًا

على الغالف

ّ
األميركية المفروضة
العقوبات
ّ
على رئيس التيار الوطني الحر ،النائب
العونيين
جبران باسيل ،منحت
ّ
فرصة لتنفس
المنزعجين منه،
ّ
الصعداء ،على اعتبار أن هناك من
يعمل على «قصقصة ريش» الرجل
ّ
«التيار» ،والذي ّ
األول في ّ
تحول بعد
عام  2009إلى «الوكيل» الحصري
لميشال عون في ّالداخل والخارج.
ومع ذلك ،ال يبدو أن المنزعجين من
ذوي القربى في وارد االنقالب على
ورقة التفاهم مع «حزب الله» .الخطر
األكبر هو ّ
الخالفات الداخلية في
ر
تفج
ّ
العلن عند أول استحقاق،
التيار إلى ّ
ّ
وخصوصًا أن عونيين سابقين ينوون
إطالق ّتيار سياسي ُ
سيعلن عنه الشهر
المقبل .حتى اآلن ،يبدو أن باسيل
ُيطعن من بيت أبيه أيضًا
لينا فخر الدين
ّ
ّ
ّ
السياسية،
اشتدت العواصف
كلما
ّ
«التيار الوطني
ازداد الشرخ داخل
الـ ـح ــر» .هـ ــذا ال ـت ـبــايــن ت ـحــت سـقــف
«الـبـيــت الـ ّـواحــد» ليس بـجــديــد .في
الـعـلــن ،يـفــضــل الـعــونـيــون اعـتـبــاره
«الـ ـتـ ـن ـ ّـوع اإليـ ـج ــاب ــي ل ـ ـ ــأداء» عـلــى
ق ــاع ــدة «الـ ـت ـ ّـي ــار واحـ ـ ـ ــد» ،ع ـل ــى مــا
ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل مـنــذ
أيـ ــام .لـكــن ف ــي ال ـكــوال ـيــس ،ثـ ّـمــة من
يــرى غـلـيــانــا صــامـتــا قــد ي ــؤدي إلــى
انفجار عند ّأول استحقاق.
ف ـع ـل ـيــا« ،الـ ـت ـ ّـي ــار» ك ــان دائ ـم ــا بـيـتــا
بمنازل كثيرة .هذا ما بدا واضحًا
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ظ ـ ـ ـهـ ـ ــر إلـ ـ ــى
ال ـع ـلــن ب ـش ــأن ال ـت ـح ـقـيــق ال ـج ـنــائــي،
باإلضافة إلى العديد من الخالفات
الــداخ ـلـ ّـيــة ال ـتــي ّأدت إل ــى مـقــاطـعــة
عـ ــدد م ــن «ال ـع ــون ـي ــن» اج ـت ـمــاعــات
ّ
«تكتل لبنان القوي».

ّ
التفاهم يهتز...
وال يسقط
بمرور الزمن
 14عامًا ّ
مرت على وثيقة التفاهم
بين حزب الله والتيار الوطني الحر،
ّ
تخللتها طروحات ومسارات متفاوتة
بين الطرفين ،لكن كان ثمة حدود
مرسومة مسبقًا لالختالف ،أبقت
مشكالت الحزبين ضمن إطار التفاهم
والتوافق .تطوير بنود الوثيقة بات
أمرًا ّ
ملحًا ومطلبًا تحدث عنه األمين
العام لحزب الله كما رئيس التيار

ّ
لـ ــم ي ـع ــد س ـ ــرًا أن خـ ـص ــوم بــاس ـيــل
داخـ ـ ـ ــل «ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـيـ ـ ــار» ،ق ـ ــد يـ ـض ــاه ــون
خـصــومــه فــي ال ـخــارج ع ــددًا .هــؤالء
يكتمون غيظهم مـنــذ سـنــوات ّ
مما
يـسـمــونــه «ت ـف ـ ّـرد بــاسـيــل بــالـ ّـسـلـطــة
ّ
الحاكم بأمره».
وتحوله ّإلى ّ
هؤالء يؤكدون أنهم ال يعرفون ماذا
يفعل باسيل فــي الــداخــل وال ـخــارج.
ُ
استمعوا إلــى شــرحــه املـسـهــب الــذي
العقوبات،
ّأدى إلى وضعه على الئحة
ّ
ّ
خــال مقابلته التلفزيونية ،لكنهم
يملكون
غير مقتنعني بهذا التفسيرّ .
قـ ــراءة مختلفة ل ــأح ــداث .بالنسبة
ّ
إليهم ،فإن «لعب باسيل على الحبال
ّ
واس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز األمـ ـي ــركـ ـي ــن أدي ـ ـ ـ ــا إل ــى
هـ ــذه ال ـن ـهــايــة امل ـح ـت ــوم ــة» ،حسبما
يـقــولــون داخ ــل ال ـغــرف املـغـلـقــة ،غير
آبـ ـه ــن ب ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة دف ـ ــع ب ــاس ـي ــل ثـمــن
ّ
ع ـ ــدم خ ـض ــوع ــه لـ ـل ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة
األميركية التي طالبته ّ
ّ
بفك تحالفه
مع «حزب الله».
ّ
بينما يشير هــؤالء إلــى أن موضوع
ت ــرس ـي ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ــإع ـط ــاء
األمـ ـ ــل ل ـل ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـ ّـي ــة ب ـشــأن
ً
الكهرباء ،وصوال إلى توقيع عقد مع
ّ
«روسنفت» الروسية لتطوير منشآت
تـخــزيــن الـنـفــط فــي مـيـنــاء طــرابـلــس،
بــاإلضــافــة إلــى رهــانــه الــواضــح على
وص ــول الــديـمــوقــراطـيــن إل ــى البيت
األب ـيــض ...وغيرها مــن األمثلة التي
ك ــان يــريــد فيها بــاسـيــل «التشبيك»
ّ
الحقيقية
«األسباب
مع الجميع ،هي
ّ
ل ـف ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ب ـح ــق ــه» ،ولـيــس
الضغط عليه أميركيًا لالبتعاد عن
املقاومة.
هـ ــذا الـ ـك ــام ال ي ـق ــول ــه ال ـ ـنـ ــواب فــي
ّ
أ ّحــاديـثـهــم اإلعــامـ ّـيــة ،بــل يــؤكــدون
ُ
أن ـه ــم م ــع رئـيـسـهــم «الـ ــذي ظ ـلــم من
ُ
ّ
جــراء الـعـقــوبــات الـتــي لــن تـغــيــر من
موقفنا تجاه حزب الله ،أو الضغط
علينا في مسألة ترسيم الحدود»،
وف ــق م ــا ي ـق ــول أك ـث ــر م ــن ن ــائ ــب فــي
التكتل.

ّ
عـكــس مــا ي ـش ـهــرون .ه ــذا مــا تجلى
عـنــد غ ـيــاب الـكـثـيــر مــن ال ـن ــواب عن
املشهد إثر صدور العقوبات.
ّ
ي ـش ـي ــر ُمـ ـت ــابـ ـع ــون إل ـ ــى أن رئ ـي ــس
ّ
الجمهورية ميشال عــون استدعى
ّ
عددًا من نواب «التيار» إلى القصر
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ف ـ ــي الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ن ـف ـس ـهــا
م ــن ص ـ ــدور ال ـع ـق ــوب ــات .كـ ــان عـتــب
«فخامته» كبيرًا على سيمون أبي
رميا وآالن عــون وإبــراهـيــم كنعان،
لـ ـ ـع ـ ــدم إصـ ـ ـ ــدارهـ ـ ـ ــم ب ـ ـيـ ــانـ ــا واحـ ـ ـ ــدًا
يستنكرون فيه التصعيد األميركي

تجاه رئيسهم.
يـنـفــي ه ــؤالء ح ـصــول ه ــذا الـلـقــاء ال
م ــن قــريــب وال بـعـيــد ،مـشـيــريــن إلــى
ّ
أن تـضــامـنـهــم م ــع بــاس ـيــل طبيعي
وبديهي ،فهو ،باإلضافة إلــى كونه
ّ
ُ
ظ ِل َم ،فإنه رئيس تيارهم السياسي.
ول ـكــن م ــن ُي ـتــابــع ح ـســابــات ال ـنــواب
ّ
ال ـث ــاث ــة ع ـل ــى «ت ــوي ـت ــر» ي ـت ــأك ــد مــن
ّ
أن تضامنهم ك ــان «ف ــات ـرًا» .ويـبــدو
ّ
واض ـ ـ ـحـ ـ ــا أن مـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــات امل ــاك ـي ـن ــة
«ال ـت ــوي ـت ـ ّ
ـري ــة» عـمـلــت ص ـبــاح ال ـيــوم
ّ
ال ـت ــال ــي ،ل ـي ـغــرد أب ــي رم ـيــا وكـنـعــان

ّ
«عونيون سابقون»
يعلنون عن حركة
ّ
سياسية جديدة
الشهر المقبل

وعون .وهؤالء لم يعلنوا تضامنهم
ً
مع باسيل ،بخالف ما فعل مثال أمل
أبــو زيــد وغـ ّـســان عطا الـلــه والـيــاس
أبـ ـ ـ ّـو صـ ـع ــب وسـ ـ ـي ـ ــزار أبـ ـ ــي خ ـل ـيــل.
ً
لكنهم بــدال مــن ذلــك ،أدلــوا بمواقف
ف ـض ـف ــاض ــة م ــن دون اإلت ـ ـيـ ــان عـلــى
بشكل مباشر.
سيرة العقوبات
ٍ
إذًا ،س ـك ـبــت ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــركـ ّـيــة
ً
فــي الـكــأس امل ــآى أص ــا .لكن اليوم
ّ
تـغـ ّـيــرت ال ـح ـســابــات ،إذ إن البعض
ّ
ّ
ُي ــؤك ــد أن إم ـكــانـ ّـيــة زي ـ ــادة الـضـغــط
على «التيار الوطني الحر» ستدفع

بالكثير من «العونيني» إلى الهرب
بغية الـنـفــاد بجلدهم .يلفتون إلى
ّ
أن ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـ ـنـ ــواب ال ـعــون ـيــن
ّ
وحتى املقربني من باسيل يملكون
م ـ ـصـ ــالـ ــح فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،وآخ ـ ــري ـ ــن
ّ
ّ
غربيةَ ،
فمن ِمن
جنسيات
يحملون
هؤالء سيكون بمقدوره الوقوف في
وجه أميركا؟

العالقة مع «حزب الله» ...ضرورة

ّ
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال يـ ــرى ُم ـت ــاب ـع ــون أن
ل ـخ ـص ــوم ب ــاس ـي ــل داخ ـ ــل «ال ـت ـ ّـي ــار»
(هيثم الموسوي)

ّ
«المنشقون» إلى حركة جديدة

ّ
األميركية
يبدو جليًا أن العقوبات
لن تؤدي إلى ّ
فك «التيار» ارتباطه
مع «حــزب الله» .فـ «هذا األمــر ليس
م ـط ــروح ــا داخ ـ ــل الـ ـغ ــرف امل ـغ ـل ـقــة»،
ّ
ب ـح ـســب «الـ ـع ــونـ ـي ــن» .جـ ــل م ــا فــي
ّ
األمــر ،أن نتيجتها ستكون «فــرار»
من يخشون الغضب األميركي.
ب ـم ــوازاة ذل ــك ،اق ـتــرب مــوعــد إعــان
الـ ـح ــرك ــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة الـ ـت ــي يـعـمــل
ع ـل ـي ـهــا «ع ــونـ ـي ــون س ــابـ ـق ــون» مـنــذ
سنوات .هذه الحركة التي قد ُيعلن
ّ
ستضم حكمًا:
عنها الشهر املقبل،

تضامن رمادي
وإذا ك ـ ــان اعـ ـتـ ـق ــاد ال ـب ـع ــض داخ ــل
ّ
ّ
أداء بــاسـيــل «تـسـ ّـبــب»
«ال ـتــيــار» أن ّ
ب ـع ـقــوبــات ب ـحــقــه ،ف ـهــم بــال ـتــالــي ال
ي ـ ـجـ ــدون أن ـف ـس ـه ــم ُم ـج ـب ــري ــن عـلــى
ُ
الــوقــوف فــي مــوقــع املتضامن معه،

رلى إبراهيم
«ال ي ـم ـكــن أن ن ـط ـعــن حـ ــزب ال ـل ــه أو
نتركه بضغط خارجي! إذا أردنــا أن
نـتــرك فــأسـبــاب داخـلـيــة تتعلق بنا
وبمصلحة البلد .على كل حــال ،كنا
قد ّ
عبرنا سابقًا أن البلد يحتاج الى
إصالح حقيقي وال يمكننا أن نكمل
هـ ـك ــذا .وات ـف ـق ـنــا أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى إجـ ــراء
م ــراجـ ـع ــة وإع ـ ـ ـ ــادة ن ـظ ــر فـ ــي وث ـي ـقــة
الـتـفــاهــم ك ــي ن ـطـ ّـورهــا لـنـقــدم شيئًا
لجمهورنا ولـلـنــاس املـتــأمـلــن فينا
خ ـي ـرًا ل ـل ـب ـلــد» .الـ ـك ــام ه ـنــا لــرئـيــس
التيار الوطني الحر جـبــران باسيل
ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي ع ـق ــده إثـ ــر فــرض
عقوبات أميركية عليه .لكن ،خالفًا
ملا ّ
فسره البعض على أن هــذا النقد
ي ــدخ ــل ض ـم ــن م ـس ــاع ــي اس ـت ــرض ــاء
واشنطن ،فإنه سبق لباسيل أن أثار
م ـســألــة ت ـطــويــر وث ـي ـقــة ال ـت ـفــاهــم مع
ال ـحــزب فــي شـبــاط  2019خ ــال لقاء
ح ــواري فــي الــذكــرى  13للتفاهم في
قاعة كنيسة مار مخايل .يومها طلب
رئيس التيار إجــراء مراجعة «لنرى
أيــن أخطأنا وأيــن أصبنا» ،ليضيف
إنه إذا كانت ثمة رغبة باإلبقاء على

أي خ ـي ــارات .فـهــم أض ـعــف مــن قلب
ال ـ ـطـ ــاولـ ــة بـ ــوجـ ــود مـ ـيـ ـش ــال عـ ــون،
وهـ ـ ـ ــم بـ ـ ــاألصـ ـ ــل ك ـ ـ ّـبـ ـ ـل ـ ــوا أن ـف ـس ـه ــم
ّ
بطموحاتهم .لكل منهم حساباته
ّ
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ّــة ،إذ ي ـت ـح ــدث بـعـضـهــم
بثقة عن أنه سينافس باسيل على
ّ
الجمهورية .ولذلك،
كرسي رئاسة
ّ
«يربطون» مع الداخل والخارج
هم
لتعبيد الطريق نحو بعبدا.
ّ
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ال ي ـ ـ ــرى هـ ـ ـ ــؤالء أن ق ـلــب
ّ
«التيار» أو املطالبة
الطاولة داخل
بـ ـف ــك االرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط مـ ــع «ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه»
يـ ـص ــب فـ ــي م ـص ـل ـح ـت ـه ــم ،بـ ــل ع ـلــى
ّ
العكس من ذلك .بعضهم يعتقد أن
اإلبقاء على التواصل مع «الحزب»،
ـؤس ـس ــات الــدس ـتـ ّ
ول ــو ع ـبــر امل ـ ّ
ـوريــة
ّ
الرئاسية ،فيما
يعني رفع حظوظه ّ
ّ
يؤكد بعضهم اآلخــر أنهم أكثر من
باسيل حرصًا وصدقًا في الحفاظ
على التفاهم مع «حزب الله».
م ــع ذلـ ـ ــك ،ال يـ ـت ــوان ــى ال ـب ـع ــض عــن
ال ـت ـص ـف ـيــق ل ـف ـتــح ب ــاس ـي ــل ال ـن ـقــاش
حول مراجعة ورقة التفاهم ،داعني
في املقابل إلى عدم ربطها بتوقيت
ّ
الـعـقــوبــات ،عـلــى اعـتـبــار أن الـسـ ّـيــد
حـســن نـصــر ال ـلــه أع ـلــن فــي خـطــابــه
األخير ضرورة مراجعة التفاهم.
وفي هذا اإلطار ،يشير آالن عون إلى
ّ
أن «املــراجـعــة ضــروريــة لنعرف أين
نجحت وأي ــن أخـفـقــت ،لكن املـهــم أن
ّ
تتحدد آلية املراجعة» ،مشددًا على
ّ
«أه ـم ــي ــة إبـ ـق ــاء ال ـت ـ ّـواص ــل املـسـتـمــر
مــع حــزب الـلــه» .بالنسبة إلــى عــون،
ّ
ف ــإن «ات ـفــاق م ــار مـخــايــل» نـجــح في
ّ
ّ
إيصال «الـتــيــار» إلــى السلطة ،لكنه
لــم ُيفلح فــي إنـجــاح مـشــروع الحكم
ليكون على قدر الطموحات.

ً
ال ـت ـفــاهــم ع ـم ـي ـقــا ،ف ـي ـجــب أوال بـنــاء
الدولة الذي يتم بجزء منه بمقاومة
الفساد ( )..وذلــك ال يتم عبر اإلبقاء
عـلــى مـحـمـيــات ف ــي ال ــدول ــة وتـعــزيــز
الفاسدين في مواقع الدولة».
بالنسبة إلــى الـتـيــار ،مــا سبق ليس
ً
ت ـف ـص ـيــا ،وي ـش ـكــل أول ــوي ــة لباسيل
منذ مــدة ،إال أن أحــداث العام األخير
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــرمـلــت
البحث بتفاصيل االتـفــاق .لكنه عاد
الــى الــواجـهــة الـيــوم ألن يــد التيار ال
يـمـكــن أن تـصـفــق وح ــده ــا ملـمــارســة
ضـغــط سـيــاســي وازن فــي مواضيع
مكافحة الفساد كالتدقيق الجنائي
ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــريـ ــة امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ورفـ ـ ــع
الحصانات ،وهذه العناوين يفترض
أن تشكل أولوية في العمل املشترك
ب ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار وال ـ ـ ـحـ ـ ــزب .ف ــال ـت ــدق ـي ــق
ً
مـ ـث ــا م ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون «م ــوض ــع
ات ـفــاق ون ـضــال مـشـتــرك بيننا وبــن
الحزب لكشف طريقة صرف األموال
وت ـ ـحـ ــديـ ــد امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات وال ـس ـع ــي
السترجاع بعض من ودائع الناس».
املشكلة الرئيسية ،على ما يشير أحد
امل ـس ــؤول ــن ال ـع ــون ـي ــن ،أن ال ـحــديــث
ع ــن م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ب ــن الـطــرفــن

غالبًا ما يجنح صــوب نقاش عبثي
ح ــول ال ـط ــرف الـ ــذي عـلــى ح ــقَ ،
وم ــن
يتحمل املسؤولية ،عوضًا عن القفز
فـ ــوق هـ ــذا ال ـن ـق ــاش مل ـح ــاول ــة إي ـجــاد
صيغة مشتركة لحل ج ـ ّـدي وفـعــال.
وفــي هــذه املـســألــة تـحــديـدًا ،خالصة
الـتـجــربــة الـبــاسـيـلـيــة م ــع ح ــزب الـلــه
تتحدث عــن مجموعة خـطــوط حمر
عــرقـلــت ال ـح ـلــول ملـلـفــات حـيــويــة في
البلد« :ممنوع املس بعائلة الحريري
تفاديًا لفتنة سنية شيعية ،ممنوع
امل ـ ــس ب ــول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ل ـح ـفــظ أم ــن
ال ـج ـب ــل ،م ـم ـن ــوع امل ـ ــس ب ـن ـب ـيــه ب ــري
حفاظًا على وحدة الصف الشيعي».
ف ـم ــع الـ ـح ــزب ك ــان ــت األم ـ ـ ــور ت ـت ــدرج
دائمًا من وحــدة طائفية شيعية الى
وح ــدة طائفية إســامـيــة ،الــى وحــدة
وطـ ـنـ ـي ــة ،ح ـت ــى بـ ـ ــات م ـم ـن ــوع امل ــس
بموظفة في هيئة إدارة السير تدعى
هدى سلوم ،وممنوع االقتراب ممن
يخصون رئيس تيار املردة سليمان
فرنجية املـتــورطــن فــي مـلــف النفط
املغشوش.
ي ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـح ــر
بـ ــن مـ ـس ــان ــدة حـ ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـك ـب ـيــرة
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وب ــاس ـي ــل فــي

خالصة تجربة باسيل
مع حزب الله تتحدث
عن خطوط حمر
عرقلت الحلول لملفات
حيوية في البلد

امل ـع ــارك الـسـيــاسـيــة بـخــاف املـعــارك
اإلصالحية .هذا الكالم كان يتداوله
الـجـمـهــور ال ـعــونــي حـتــى قـبـيــل بــدء
بــاس ـيــل بــال ـحــديــث ع ـنــه ،بـمـعـنــى أن
الـجـمـهــور سـبــق بــاسـيــل ال الـعـكــس.
ثمة عتب اليوم يتعلق بديناميكية
الـعـمــل وال ـت ــواص ــل وال ـت ـع ــاون ،أك ــان
ذلـ ـ ــك فـ ــي اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـ ـقـ ــوانـ ــن فــي
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب أم فـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
إص ـ ــاح ـ ــات الـ ـقـ ـض ــاء أم فـ ــي ال ــدف ــع
لـتـحـقـيــق خ ــرق ن ـق ــدي واق ـت ـص ــادي.

م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،واق ـع ـي ــة بــاس ـيــل،
ّ
بحسب املصادر ،تسلم بتدخالت من
داخ ــل الـبـيــت الـعــونــي أيـضــا إليـقــاف
عـجـلــة اإلص ــاح ــات رب ـطــا بمصالح
ش ـخ ـص ـيــة ،وأه ـم ـه ــا م ــا ح ـص ــل فــي
ملف االت ـصــاالت الــذي أث ــاره النائب
حسن فضل الله وحالت دون وصول
املـ ـل ــف ال ـ ــى خ ــوات ـي ـم ــه .بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه،
ي ـب ـقــى ال ـح ــل األنـ ـس ــب «ب ـع ـقــد حلقة
ح ـ ـ ــوار ون ـ ـقـ ــاش ع ـل ــى ع ـج ــل لــوضــع
هذه البنود على الطاولة في الوقت
األكـثــر إلـحــاحــا للتعاون مــا بيننا».
ّ
ويثمن التيار في هذا السياق ،تحرك
الحزب السريع ملالقاة دعــوة باسيل
وسحب «التخوينات» املتبادلة من
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل إلعـ ــادة إطــار
الـعــاقــة ال ــى طبيعتها والـبـحــث في
بنود الــورقــة التي نفذت أو لم تنفذ
وال ـ ـتـ ــي مـ ـض ــى ع ـل ـي ـه ــا ال ـ ــزم ـ ــن .أم ــا
بند بـنــاء الــدولــة ،فهو كما مكافحة
الفساد ،ضرورة .وهذا يعني تطوير
بـنـيــة الـنـظــام انـطــاقــا مــن الــدسـتــور
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
واملالية الالزمة ضمن ما نص عليه
التفاهم ،ب ــدءًا بالالمركزية اإلداري ــة
املــوس ـعــة ،م ـ ــرورًا بـمـجـلــس الـشـيــوخ

ً
ووصوال الى إلغاء الطائفية.

التنسيق «مش ماشي»
 14عــامــا م ــرت عـلــى وثـيـقــة التفاهم
بـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوط ـن ــي
ّ
الـ ـح ــر ،تـخــلـلـتـهــا اخ ـت ــاف ــات ورؤى
م ـت ـب ــاع ــدة ،ل ـك ــن ب ـق ـيــت ك ـل ـهــا ضـمــن
إطـ ــار ال ـت ـفــاهــم ع ـلــى صـيـغــة وطـنـيــة
واح ـ ـ ــدة ح ـم ــت س ـ ــاح املـ ـق ــاوم ــة مــن
جهة ،وضمنت ما سماها العونيون
«اسـ ـتـ ـف ــاق ــة امل ـي ـث ــاق ـي ــة ب ــاس ـت ـع ــادة
ال ـح ـقــوق املـسـيـحـيــة وم ــوق ــع رئــاســة
الجمهورية» .غير أن ما تحقق وفق
ال ـطــرفــن غ ـيــر كـ ــاف ،وال أح ــد ينكر
أن الـتـنـسـيــق الـ ـي ــوم «مـ ــش مــاشّــي»
وب ـح ــاج ــة إل ـ ــى امل ــراجـ ـع ــة «ل ـن ـمــشــي
ال ـحــال» .وفيما بــات للتيار تـصـ ّـور،
ولــو ّأول ــي ،عــن النقاط الـتــي تحتاج
ال ــى ت ـطــويــر وم ــراج ـع ــة ف ــي تفاهمه
مع الحزب ،ال يزال حزب الله بحاجة
إل ــى تــرتـيــب أف ـكــاره ومــراجـعــة بنود
الوثيقة تفصيليًا لبناء نظرته حول
هـ ــذه امل ــواضـ ـي ــع .فـ ــور االن ـت ـه ــاء مــن
إعــداد قــراءة للمستجدات الحاصلة
في السنوات املاضية وآفاق املرحلة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة وال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن الـ ـح ــزب ــن،

سيحصل اجتماع مع باسيل َّ
يحدد
ع ـلــى ض ــوئ ــه م ـل ـحــق ت ـن ـف ـيــذي .لـكــن
األمر يمر وفق نظام عمل الحزب عبر
مــؤسـســات معينة ل ــدراس ــة التفاهم
ووضــع تعديالت ومقترحات حوله
قبيل مناقشته مــع الـتـيــار .فالحزب
ه ــو اآلخـ ــر يـشـعــر بـثـقــل امل ـســؤول ـيــة
ويرى أن املشكلة ليست بمرور الزمن
ول ـكــن بــاآلل ـيــات ال ـتــي مـنـعــت تنفيذ
ب ـع ــض ال ـب ـن ــود وب ــاالخـ ـت ــاف ح ــول
بـعــض امل ـفــاه ـيــم .إذ غــالـبــا م ــا يـكــرر
الـ ـح ــزب أنـ ــه غ ـي ــر م ـس ـت ـعــد لـنـشــوب
حـ ــرب أه ـل ـيــة ج ــدي ــدة ت ـحــت ع ـنــوان
مكافحة الفساد .وينزعج في الوقت
عينه مــن بعض الـعـبــارات التي ترد
على لسان قياديني في التيار حول
«مـ ـ ــوت» ال ـت ـف ــاه ــم ،ولـ ـج ــوء الـبـعــض
إلى كيل االتهامات العشوائية ربما
سعيًا وراء رضى ما في مكان ما .من
جهة أخــرى ،يجد حزب الله ضرورة
في تطوير التفاهم وتعميقه وهو ما
جاء على لسان األمني العام للحزب
السيد حسن نصر الله عقب مؤتمر
باسيل ،ولم يبق اليوم سوى تجهيز
األرضية املالئمة للقاء مار مخايل 2
يعيد ترتيب بيت الحزبني الداخلي.

َ
َ
«زجل» تضامني
لم ُي ّ
غرد النواب :آالن عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا في اليوم نفسه لصدور
ّ
العقوبات بحق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ،بل انتظروا حتى صباح
اليوم التالي من دون إعالن تضامن واضح وصريح مع رئيسهم ،بل كانت تغريداتهم
تأت على ذكر العقوبات أو التضامن إال من خالل ذكر وسم
أشبه بمواضيع عامة لم ِ
«العقوبات األميركية» وباسيل في ختام التغريدة:
 غـ ّـرد النائب آالن عــون في اليوم التالي على صــدور العقوبات« :ليس االستحقاقيمر به التيار ،ولن يكون األخيرّ ...
األول الصعب الذي ّ
األهم هو قدرتنا على االستمرار
وإيجاد األجوبة إلشكالية وطنية وسياسية حول كيفية حماية وحدتنا الداخلية من
تداعيات الصراعات الدولية واإلقليمية» ،وأرفق التغريدة بصورة ملتظاهرين عونيني
يرفعون صورة مليشال عون مرتديًا ّ
بزته العسكرية.
 ّغرد النائب سيمون أبي رميا« :ضغوطات الخارج وحسابات الداخل لن تثنينا عن
ّ
التشبث بقيمنا وثوابتنا من أجل سيادة الوطن ونزاهة املجتمع وحماية االستقرار.
قرار اإلدارة األميركية أمس هو حافز للتضامن الداخلي واملسؤولية الوطنية .ويبقى
ُ
أوالد التيار حاملي أمانة اإلصالح مهما كتب وقيل .ماضينا ومستقبلنا كرامة وطن
وشعب».
ّ
الشتامني والشامتني وبـ ّـخــور ّ
املتلونني
 غـ ّـرد النائب إبراهيم كنعان« :بــن سهامتحررنا وسوف ّ
واملزايدين وحدها الحقيقة ّ
تحررنا».
فيما كان لزياد أسود أكثر من تغريدة في هذا الشأن من دون أن تحمل التضامن
املـبــاشــر مــع باسيل وإن كــان أكـثــر وضــوحــا مــن زمــائــه ،إذ قــال فــي إحــداهــا« :إذا
ّ
سياسية كرمال املقاومة بعد في أسماء كتير داعمينها أو بيشتغلوا دوبل،
العقوبات
ّ
وإذا ّ
همن فساد مالي في كتير أسماء مع الثروات طارقني الشعب ،وإذا أميركا بيهمها
اإلصالح ما بتترك  8قارطني البلد وبتدعمهم على العمياني إال مطوعينهم وشالحني
تيابهم وبيشتغلوا بجلي الصحون عندهم».

نعيم عون ،أنطوان نصر الله وزياد
ع ـ ـبـ ــس ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ان ـض ـم ــام
«امل ـن ـشــق ال ـج ــدي ــد» أن ـط ــوان ح ــداد.
س ـي ـخــرج ه ــؤالء م ــن «صــومـعـتـهــم»
لــان ـق ـضــاض ع ـلــى بــاس ـيــل ورم ــوز
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ،غـ ـي ــر آب ـ ـهـ ــن ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الضربات تحت الحزام.
ّ
يرى هؤالء أن باسيل اليوم هو في
أضـعــف مــرحـلــة .وبــالـتــالــي يــريــدون
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ــرك ـت ـه ــم
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ق ـب ــل الـ ـب ــدء بـتـحـضـيــر
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـ ّـي ــة .يــرف ـضــون
ّ
األميركية،
ربط املوعد بالعقوبات

ّ
بـ ــل ي ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـددون عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــم ات ـف ـق ــوا
فـ ــي الـ ـخـ ـل ــوة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت أخـ ـي ــرًا،
عـ ـل ــى ت ــأخـ ـي ــر إع ـ ـ ــان ّالـ ـح ــرك ــة كــي
ال ي ـتـ ّـم فـهـمـهــا ع ـلــى أن ـه ــا مــرتـبـطــة
بالعقوبات.
ّ
ه ــؤالء عـلــى ي ـقــن أن ـه ــم سـيـغــرفــون
مــن صـحــن بــاسـيــل فــي االنـتـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــاب ـ ّـي ــة .وب ــالـ ـت ــال ــي ،أي ح ــرك ــة
ّ
جــديــدة تـتـشــكــل مــن رح ــم «ال ـتـ ّـيــار»
سـ ـتـ ـج ــذب الـ ـي ــائـ ـس ــن وامل ـن ـك ـف ـئ ــن
ّ
وحـ ـ ــتـ ـ ــى امل ـ ـنـ ــزع ـ ـجـ ــن مـ ـ ــن ب ــاس ـي ــل
داخل صفوف «العونيني» ...وربما
الهاربني من العقوبات.

ينزعج حزب الله من عبارات ترد على لسان قياديين في التيار عن
«موت» التفاهم وكيل االتهامات العشوائية (هيثم الموسوي)
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لبنان

لبنان

كورونا

ّ
األسبوع األول من اإلقفال :ال تراجع في اإلصابات
هديل فرفور

لـ ــم ي ـن ـع ـكــس األس ـ ـبـ ــوع األول مــن
اإلقـفــال التام تراجعًا ملموسًا في
عدد اإلصابات والوفيات بفيروس
«ك ــورون ــا» .وزارة الصحة ّ
سجلت
أمــس  1909إصــابــات جــديــدة (25
منها فـقــط وافـ ــدة) مــن أص ــل نحو
 13أل ــف ف ـحــص ،كـمــا ُسـجـلــت 16
حالة وفاة (وصل إجمالي ضحايا
الفيروس إلى  ،)868علمًا ّأن ّ
معدل
الوفيات ارتـفــع فــي لبنان مــن 121
شخصًا لكل مليون ُمقيم إلى 125
شخصًاّ .أم ــا على صعيد حــاالت
الـشـفــاء ،فقد بــدأ ال ـعـ ّـداد «يتلحلح»
بعد فترة من «الجمود» ،إذ ُسجلت

فــي الـســاعــات الـ ـ  24املــاضـيــة 940
حالة شفاء رفعت العدد اإلجمالي
إلى نحو  62ألفًا و 500متعاف.
ّ
رغــم ذلــك ،أكــد وزيــر الصحة حمد
حسن ّأن اإلقفال يبقى «فرصتنا
األخيرة» ،ملواجهة االرتفاع املستمر
في عدد االصابات ،وإلعطاء فرصة
للقطاع الصحي اللتقاط األنفاس.
وجـ ــاء كــامــه م ـتــراف ـقــا م ــع مـســاع
ق ــاده ــا وزي ــر الــداخ ـل ـيــة والـبـلــديــات
م ـح ـمــد ف ـه ـم ــي ،ق ـب ــل ي ــوم ــن ،مــن
النظر في إقفال بعض
أجــل إعــادة ً
القطاعات نزوال عند مطالب جمعية
ت ـجــار ب ـيــروت وأص ـح ــاب املـصــالــح
امل ـت ـضــررة .وفـيـمــا ك ــان م ـقــررًا أن
ُيـبــت فــي خـيــار إع ــادة النظر أمــس،

ُ
ً
مساء هذا
ّأجلت األرقام التي أعلنت
النقاش.
إلــى ذل ــك ،ومــع تــزايــد الضغط على
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي واالس ـت ـش ـفــائــي
ُوتنامي الحاجة إلــى «نيل رضــى»
املستشفيات الخاصة ،قـ ّـرر وزيــر
املــالـيــة غ ــازي وزن ــي ،أم ــس ،تسديد
بــن  50و 75مليار ليرة لصندوق
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مـ ــن أج ــل
تحفيز املستشفيات على استقبال
مرضى «كورونا» املضمونني.
تفاقم الــواقــع الــوبــائــي والـعـجــز عن
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األرق ـ ــام امل ـت ــزاي ــدة
مــن اإلص ــاب ــات الـيــومـيــة يـتــرافـقــان
ُ
م ــع ج ـه ــود ت ـب ــذل ل ـح ـصــول لـبـنــان
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـصـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح الـ ـ ــذي

أعلنت شركتا «فــايــزر» األميركية
و«بـيــونـتــك» األملــانـيــة الـتــوصــل إليه
وقــرب حصوله على ترخيص من
وك ــال ــة الـ ـغ ــذاء وال ـ ـ ــدواء األم ـيــرك ـيــة،
ّ
بالتريث في اعتماد
وســط دعــوات
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح صـ ـ ـ ـ ــدرت عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدد مــن
املختصني.
ومـعـلــوم أن لبنان سبق أن حجز،
ع ـبــر مـنـصــة «ك ــوف ــاك ــس» ،حصة
من أي لقاح يحصل على ترخيص
من قبل الجهات املعنية (كمنظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة واالت ـح ــاد الــدولــي
للقاحات وغـيــرهـمــا) ،ودف ــع أربعة
مــايــن و 368ألــف دوالر ُ(س ـ ّـددت
دف ـع ــة أولـ ــى مـنـهــا ع ـلــى أن تـســدد
البقية مــن الـقــرض الـخــاص بالبنك

الـ ــدولـ ــي) ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى مـلـيــون
و 365ألـ ـ ــف ج ـ ــرع ـ ــة .فـ ـه ــل ب ـ ــدأت
الـ ــوزارة الـبـحــث جــديــا فــي املعايير
التي ستحكم املوافقة على اعتماد
اللقاح؟ وهل تم تحديد الفئات التي
ُ
ستعطى لها الجرعات؟
وفــق املعلومات ،فـ ّ
ـإن وزيــر الصحة
ّ
حسن شكل لجنة علمية برئاسة
ال ــدكـ ـت ــور ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن الـ ـب ــزري
وع ـض ــوي ــة عـ ــدد م ــن ُمـسـتـشــاريــه
وممثلي بعض املصالح املعنية في
الـ ـ ــوزارة (مـصـلـحــة ال ـطــب الــوقــائــي
وم ـص ـل ـحــة ال ـت ــرص ــد الـ ــوبـ ــائـ ــي)...
وم ـم ـث ـلــي ن ـقــابــة األطـ ـب ــاء ومـنـظـمــة
ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة وال ـب ـن ــك ال ــدول ــي،
م ـه ـم ـت ـه ــا وض ـ ـ ــع األطـ ـ ـ ــر الـ ــازمـ ــة
لـ«استقبال» اللقاح.
البزري أوضح لـ«األخبار» أن لبنان
بــدأ مفاوضات مباشرة مع شركة
«فـ ــايـ ــزر» ،وهـ ــو ع ـلــى ع ــاق ــة غير
مباشرة (عبر منصة «كوفاكس»)

مـ ــع كـ ــل مـ ــن ش ــرك ــة «مـ ــوديـ ــرنـ ــا»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة و«أس ـ ـتـ ــرازي ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــا»
البريطانية الـلـتــن تــوقــع أن تلحقا
«فـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــزر» فـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ت ــرخـ ـي ــص .ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ث ــاث ــة
مـعــايـيــر أســاسـيــة ستحكم عملية
االخ ـت ـيــار ه ــي :الـفـ ّـعــالـيــة ،الـســامــة
ومــواف ـقــة ك ــل م ــن مـنـظـمــة الصحة
العاملية والوكالة األوروبـيــة لألدوية
وإدارة ال ـ ــدواء وال ـغ ــذاء األمـيــركـيــة.
ك ـ ــذل ـ ــك ث ـ ـمـ ــة مـ ـع ــايـ ـيّ ــر أس ــاسـ ـي ــة
أخ ــرى حــاكـمــة« ،تـتـعــلــق بــاألسـعــار
وبالقدرة على التكيف ،خصوصًا
م ـ ــع الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن صـ ـع ــوب ــة نـقــل
جــرعــات اللقاحات لجهة حاجتها
إلى التبريد وغيرها» ،الفتًا إلى أن
لبنان سيكون في مقدم الدول التي
ستحظى باللقاح.
ول ـ ـكـ ــن ه ـ ــل سـ ـتـ ـك ــون الـ ـج ــرع ــات
بـمـتـنــاول الـجـمـيــع؟ ُيـجـيــب الـبــزري
بأن «نسبة الـ %20من السكان التي

لجنة ّ
صحية لتحديد
الفئات التي سيشملها
اللقاح فور ترخيصه
يتم تحديدها للحصول على حصة
ك ــل ب ـلــد لـيـســت اع ـت ـبــاط ـيــة .وه ــي،
بـحـســب االخـتـصــاصـيــن ،النسبة
املطلوبة ليتمكن أي بلد من حماية
نفسه ،وتأخذ في االعتبار من تزيد
أعمارهم عن  65عامًا ومن يعانون
مــن أم ــراض مناعية والعاملني في
الـقـطــاع الـصـحــي وغ ـيــرهــم» .إال أن
«ه ــذا ال يعني أن لـبـنــان سيكتفي
بنسبة الـ ،%20ومن املمكن أن ّ
نؤمن
بقية الجرعات من بقية الشركات»،
الف ـتــا إل ــى أن «ال ـت ـحـ ّـدي األســاســي
أمام اللجنة هو تحديد الفئات التي
ستستفيد من الجرعات األولى ألن
حصة لبنان لن تأتي دفعة واحدة».

(علي حشيشو)

تقرير

النفايات في صيدا

إضراب عمال الفرز
أم أصحاب المعمل؟

ّ
ّ
تتقبل بــرج البراجنة بعد أنها منطقة مــوبــوءة يجب
تحقيق لم
الذي صدر منذ أسبوعّ .أصحاب
إقفالها التزامًا بقرار اإلقفال العام
ّ
المحال ّ
يصرون على أن يلعبوا لعبة ّالقط والفأر مع رجال الشرطة
ّ
كثيرون من سكان المنطقة ومخيمها داعيًا
يجد
ال
فيما
ة،
والبلدي
ّ
ّ
«لتعظيم» كورونا« ،وكأن الواحد إذا شم رائحة كورونا يموت .أنا إذا
شعرت بالعوارض لن أخبر أحدًا .ولن أجري فحص الـ  ،pcrبل سأكتفي
بشرب كوب من الحامض» ،يقول أحدهم!

آمال خليل
لليوم الرابع على التوالي ،واصــل عمال
م ـع ـمــل فـ ــرز ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ص ـي ــدا أمــس
إض ــراب ـه ــم ع ــن ال ـع ـمــل ،لـلـمـطــالـبــة بــرفــع
رواتبهم بعد تــردي األوضــاع املعيشية.
إضــراب املعمل في سينيق انعكس على
املــديـنــة وج ــواره ــا حـيــث تــراكـمــت أك ــوام
النفايات ،بعدما منع العمال شركة «أن
ت ــي س ــي سـ ــي» امل ـك ـل ـفــة ج ـمــع ال ـن ـفــايــات
ونقلها من دخول حرم املعمل.
رئ ـي ــس ب ـلــديــة ص ـي ــدا واتـ ـح ــاد ب ـلــديــات
صيدا الزهراني محمد السعودي أعلن
ً
مساء ،خــال زيــارتــه املعمل ،البدء برفع
النفايات بمواكبة الـقــوى األمنية «ألنــه
ال يجوز أن تبقى النفايات ّ
مكدسة في
الشوارع في ظل جائحة كورونا» ،داعيًا
ّ
«التفهم وعدم عرقلة» دخول
العمال إلى
آليات «أن تي سي سي».
أم ــا فــي مــا يتعلق بــاملـطــالــب الـتــي أعلن
الـعـمــال اإلض ــراب مــن أجـلـهــا ،فـقــد أكــدت
مـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» ّ أن التحرك
«كان مدفوعًا من الشركة املشغلة للمعمل
(آي بي سي) التي حاولت الضغط على
ال ــدول ــة الح ـت ـس ــاب س ـعــر ال ـط ــن ال ــواح ــد
املـعــالــج مــن الـنـفــايــات الـبــالــغ  95دوالرًا،
ب ـس ـعــر صـ ــرف  3900ل ـي ــرة ول ـي ــس على
أسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف ال ــرسـ ـم ــي كـمــا
تـقـبــض حــال ـيــا» .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،لفت
السعودي إلى اجتماعه الثالثاء املاضي
بوزير املال غازي وزني ونيته لقاء حاكم
مصرف لبنان للبحث في االتفاقية التي
حصلت بني الدولة اللبنانية واملقاولني
فــي مــديـنــة ب ـيــروت ليصبح الــدفــع على
أس ــاس سعر صــرف  3900لـيــرة لـلــدوالر

اإلقفال في ّ برج البراجنة:
«نحن في الداخل»!
زينب ّ
حمود
الر ّ
محل األلبسة ّ
جالية الواقع أسفل
بناء متداع «نصف مقفل» أو «نصف
مـلـتــزم ب ــاإلق ـف ــال» .عـلـيــك أن تطأطئ
رأسـ ــك ل ـتــدخــل .ف ـج ــأة ،يـغـلــق الـ ّـرجــل
ّ
«الجرار» الحديدي
الواقف أمام الباب
بعدما وردت ــه «تعليمة» بــأن شرطة
ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ت ـق ـت ــرب .ت ـج ــد ن ـف ـس ــك ،مــع
ّ
املــوظ ـفــة« ،سـجـيـنــن» ريـثـمــا تنتهي
«الكبسة» .يمكنك أن تسمع بوضوح
أصــوات أبــواب املحال املجاورة وهي
ُ
تـغ ـلــق م ـعــا ب ـســرعــة خ ـيــالـ ّـيــة« .ه ـيــدا
غلط الزم يسكروا ليصير في شفاء،
ّ
ب ـ ّـس أن ــا مــوظ ـفــة ش ــو ب ـع ـمــل» .بـهــذه
ُ
ّ
الـكـلـمــات ت ـبـ ّـرئ املــوظـفــة الـعــالـقــة في
ّ
الداخل نفسها.
ســوق «عــن السكة» ليس بالصخب
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـكـ ــون ع ـل ـي ــه عـ ـ ـ ـ ــادة .الـ ـن ــاس
ّ
وال ـس ـيــارات وال ــدراج ــات الـنــاريــة أقــل
م ـمــا ه ــي عـلـيــه ق ـبــل اإلقـ ـف ــال .امل ـحــال
التجارية «املقفلة» يتحايل أصحابها
الطرق على قرار اإلقفال .على
بشتى ُ
بعضها ألصقت أوراق تحمل أرقامًا
هــات ـف ـيــة ل ــات ـص ــال ل ـل ـح ـصــول عـلــى
الطلب «دي ـل ـفــري» .بمجرد االتـصــال
ّ
سيفتح لــك صــاحــب امل ـحــل املختبئ
فــي الـ ّـداخــل الـبــاب ويــدعــوك للدخول
ُّ
سريعًا! البعض لــم يستخدم الطرق
املـلـتــويــة ،وكـتــب  -بـصــراحــة « -نحن
موجودون في ّ
الداخل».
ي ـج ــد رج ـ ـ ــال ال ـب ـل ــدي ــة ص ـع ــوب ــة فــي
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تطبيق قرار اإلقفال على ناس ّ
همهم
لـقـمــة الـعـيــش« .أن ــا م ـحــروج مـنـكــم»،
ي ـ ـقـ ــول شـ ــرطـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ـص ــاح ــب
أح ــد امل ـحــال وه ــو يـطــالـبــه بــاإلق ـفــال.
الـبـلــديــة نفسها ال تخفي تعاطفها،
رغم تسييرها للدوريات وتسطيرها
ثالثني محضر ضبط بحق املخالفني
ف ــي ال ـي ــوم ــن ال ـس ــاب ـق ــن .ف ـ ـ «ال ـعــالــم
جــاعــت .صرلنا سنة على هالحالة.
كـيــف بــدهــا تتحمل ال ـن ــاس؟» ،يقول
ّ
بلدية بــرج البراجنة محمد
مـفـ ّـوض
ّ
حمود .التعاطف ينعكس في بعض
«ال ـت ـط ـن ـيــش» ع ــن امل ـخــال ـفــات ن ـه ــارًا،
ً
لكن ال تهاون مع املخالفني ليال .لذا
«نسبة االلتزام باإلقفال بعد الساعة
الخامسة مساء تفوق الـ .»%90
ّ
ّ
الغذائية مستثناة
محال بيع املــواد

ْ
المخيم
في
يعش
من
ّ
ال يخشى كورونا ألنه إذا
لم يقتله شريط كهرباء
يموت تحت سقف بيته
أو برصاصة طائشة!

ُ
ّ
م ــن ال ـ ـقـ ــرار ،ل ـك ــن بـ ـش ــروط ال ت ـطـ ّـبــق
هـ ـن ــا ،سـ ـ ــواء ل ـج ـهــة ض ـ ـ ــرورة وج ــود
املسافة اآلمنة بني الزبائن ،أو لجهة
التعقيم .األوراق امللصقة التي تطلب
من «الزبائن الـكــرام» االلـتــزام بوضع
الـكـمــامــة ال تفعل شيئًا لـفــرض ذلــك.
«ال يمكنك أن تـفــرض الـكـمــامــة على
ّ
ال ـ ـنـ ــاس» ،يـ ـب ـ ّـرر أحـ ــد ال ــتـ ـج ــار ال ــذي
ال ي ــرت ــدي ك ـمــامــة ألن ــه «ال يـمـكــن أن
أتحملها مــن الـثــامـنــة صـبــاحــا حتى
ً
مساء»!
الخامسة
ّ
ّ
ُ
م ـحــل لـبـيــع ال ــدج ــاج ي ـظ ـهــر ال ـتــزامــا
ّ
م ـمـ ّـي ـزًا بتخصيص مــوظــف لقياس
ح ــرارة الزبائن عند الـ ّـدخــول .يدخل
شــابــان ال يقيس حــرارتـهـمــا ،ويـبـ ّـرر
ذل ـ ـ ــك ب ــأنـ ـهـ ـم ــا «زب ـ ـ ــون ـ ـ ــان دائـ ـ ـم ـ ــان،
ك ــان ــا ه ـن ــا ص ـب ــاح ــا وقـ ـم ــت بـقـيــاس
حرارتهما»!
ّ
ّ
سكان بــرج ّ البراجنة لم يتخلوا عن
ّ
عادتهم بالنزول اليومي إلى السوق
ّ
ّ
ل ـشــراء حــاجــاتـهــم أو حــتــى «لـلــتـفـ ّـرج
ع ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار» ك ـم ــا ب ـ ـ ـ ّـررت إح ــدى
الـ ـ ّـسـ ـ ّـيـ ــدات ت ـج ـ ّـول ـه ــا خ ـ ــال أس ـب ــوع
اإلقـ ـ ـف ـ ــال« .أح ـ ـتـ ــاج إل ـ ــى أن أش ـت ــري
جـ ـ ـ ــوارب ألطـ ـف ــال ــي ل ـي ـل ـب ـســوهــا إذا
ذه ـبــوا إل ــى امل ــدرس ــة» ،ت ـبـ ّـرر نزولها
إلــى الـ ّـســوق مــن دون وضــع ّ
الكمامة
بهذا «السبب ّ
امللح»! األمانة تقتضي
ّ
القول إن عدد من يرتدون الكمامات
أكـثــر مــن الـســابــق ،لكن كيفما اتفق:
عـلــى ال ــذق ــن ،عـلــى الــرق ـبــة ،عـلــى الفم
من دون األنف ،أو حتى مجرد كمامة

وتـطـبـيـقــه عـلــى اتـفــاقـيــة تـشـغـيــل معمل
نفايات صيدا .وقال السعودي إن وزني
«أخـ ــذ عـلـمــا ب ــاألم ــر وسـيـسـعــى الت ـخــاذ
الـ ـ ـق ـ ــرار املـ ـن ــاس ــب مـ ــع م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
وحاكم مصرف لبنان».
وك ـ ـ ـ ــان نـ ــاش ـ ـطـ ــون مـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــراك «صـ ـي ــدا
ت ـن ـت ـفــض» ألـ ـق ــوا ك ـم ـيــات م ــن ال ـن ـفــايــات
أم ــام مبنى البلدية فــي ســاحــة النجمة،
احتجاجًا على أزمة النفايات .وتواصل
النائب أسامة سعد مع كل من السعودي

ّ
تريد الشركة المشغلة
تقاضي أموالها
بـ 3900ليرة للدوالر

ّ
واملدعي العام االستئنافي في الجنوب
القاضي رهيف رمضان ومدير شركة «أن
تي سي ســي» للمطالبة برفع النفايات
ّ
املكدسة ،قبل حلول األمطار فــوق أكــوام
ال ـن ـف ــاي ــات .فـيـمــا أسـ ــف رئ ـي ــس الـبـلــديــة
السابق عبد الرحمن البزري لتكرار أزمة
ال ـن ـفــايــات «م ـ ــرارًا وتـ ـك ــرارًا رغ ــم عـشــرات
املــايــن مــن الـ ــدوالرات الـتــي ُصــرفــت وال
ُ
تـ ـ ــزال تـ ـص ــرف مل ـعــال ـجــة هـ ــذا امل ــوض ــوع
الشائك الــذي يبدو أن معالجته لم تكن
َ
ح ـســب األص ـ ــول ول ــم ت ـح ــظ بــالـشـفــافـيــة
الكاملة».

حق الرد

توضيح من عائلة طوني توما

( مروان بو حيدر)

معلقة على إحدى األذنني!
ّ
ع ــدد اإلص ــاب ــات الــتــراك ـمـ ّـي ف ــي بــرج
ّ
الـ ـب ــراجـ ـن ــة ب ـل ــغ  2533ح ــال ــة حــتــى
الـخـمـيــس ا ّمل ــاض ــي .وأق ـف ــل مـجـمــوع
الـ ـح ــاالت الــن ـش ـطــة ف ــي ال ـي ــوم نفسه
عـ ـل ــى  ،135ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت ال ـ ـحـ ــاالت
ّ
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ُس ـ ّـج ـل ــت األسـ ـب ــوع

املاضي  ،200وعدد الوفيات منذ بدء
ّ
ذلك ،ال
األزمة  ،13بحسب حمود .مع ّ
يزال أهالي برج البراجنة مستخفني
بخطورة كورونا التي «ال تؤدي إلى
الوفاة ما دامت األعمار بيد الله».
م ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ب ـ ـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى امل ـخ ـي ــم الـفـلـسـطـيـنــي

الـ ـ ــذي ت ـح ـت ـض ـنــه .امل ـخ ـي ــم ال ي ـخــاف
ّ
م ــن ك ــورون ــا ،وك ـ ــأن أذرع أخـطـبــوط
ال ـف ـي ــروس ل ــم ت ـصــل إلـ ــى ه ـنــا بـعــد.
ّ
ّ
طبيعية .ال شيء
املخيم
الحياة في
ُيـ ـعـ ـك ــر صـ ـف ــو ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ال ـع ــائ ـل ـي ــة
و«الص ّ
ُّ
بحيات».
وجمعات النرجيلة
أمـ ــا ث ـقــافــة ال ـك ـ ّـم ــام ــة وال ـت ـع ـق ـيــم فلم

ّ
تنتشر بـعــد ،والــتـبــاعــد االجـتـمــاعـ ّـي
ّ
يبدو «قلة ّ عقل» .املحال ،هنا ،أضيق
من أن توفر مسافة آمنة بني البائع
ّ
ّ
والــزبــون ،وال ــزواري ــب بالكاد تسمح
ّ
بعبور شخص واحد .سكان املخيم ال
يأخذون خطورة كورونا على محمل
الجد ،ليس استخفافًا ،وإنما ألنهم

أدمنوا الحياة الى جانب املوت« .من
ْ
ّ
يسلم أمره ّ
لربه .وال
يعش في املخيم
ّ
يخاف من كورونا ألنــه إذا لم يقتله
شريط كهرباء ،يقع سقف بيته عليه
ويرديه ،أو يموت برصاصة طائشة.
نـحــن فــي األسـ ــاس شـعــب مـ ّـيــت َّ
فمم
سنخاف؟» .تقول والء عسيلي.

ّ
مستمر في
تعليقًا على ما جاء في تقرير نشرته «األخبار» بعنوان «الصرف
املدارس الخاصة ...والقبض َع القطعة»ّ ،
يهمنا نحن عائلة عائلة األستاذ طوني
توما الذي ورد اسمه في التقرير ،توضيح ما يأتي:
وقت ليس بالقصير.
صدر قرار صرف طوني توما من عمله في املدرسة ،منذ ٍ
بالطبع توما راوده القلق والـحــزن لفتر ٍة ،ولكن هــذا الـقــرار ليس لــه ّأي عالقة
َ
ّ
عمل
بــوفـ ّـاتــه ،كــون األسـتــاذ قــد تــابــع حياته بطريقة طبيعية وأطـلــق ّمـشــروع ّ
وتجدر اإلشــارة إلــى أن الفقيد تلقى
خاصًا به في بلدته بيت ميالت -عكار.
حقوقه كاملة من املدرسة .وتنفي العائلة ّكل ما تم تداوله عن ّ
توسل من جهة
ّ
قاس من جهة املدرسة.
الفقيد وتصرف ٍ
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رياضة

رياضة

ّ
ّ
اتحاد الشتات :متنفس للشباب ورافد للمنتخبات الوطنية
سبوت اليت

بين كرة القدم الفلسطينية ولبنان تاريخ
طويل ،وحاليًا اتحاد الشتات الذي يعمل
وفق هيكلية ّ
محددة وتنظيم متصل
المحتلة،
باالتحاد المركزي في األراضي ّ
فأصبحت نشاطاته بمثابة المتنفس
للشباب في المخيمات الفلسطينية،
وذلك في موازاة طموح ّ
القيمين عليه
ليلعب دور الرافد للمنتخبات الوطنية
شربل ّ
كريم
ال شــك فــي أن كــرة الـقــدم الفلسطينية
تـ ـتـ ـط ـ ّـورت ب ـش ـك ـ ٍـل ك ـب ـيــر ف ــي األع ـ ــوام
ال ـق ــري ـب ــة امل ــاضـ ـي ــة ،وال ــدلـ ـي ــل ن ـتــائــج
الصعيد الخارجي،
املنتخب األول على
ً
وهــو أمــر ألـقــى مـســؤولـيــة على جميع
املرتبطني باللعبة إن كــان فــي الداخل
الفلسطيني أو في «الشتات».
ه ـن ــا فـ ــي ل ـب ـن ــان ي ـن ـت ـشــر العـ ـب ــو ك ــرة
الـ ـق ــدم الـفـلـسـطـي ًـنـيــون ف ــي املـخـيـمــات
ً
واملـ ـن ــاط ــق كـ ــافـ ــة ،وه ـ ــم أصـ ـ ــا ل ـع ـبــوا
أدوارًا م ـه ـم ــة فـ ــي ال ـ ـفـ ــرق ال ـل ـب ـنــان ـيــة
َ
بمختلف الدرجات حتى ل َحظت أنظمة

المنتخب الفلسطيني لالعبين
الناشطين في لبنان ّيخلق حالة
وطنية عبر جمع الكل تحت رايته
البطوالت وجودهم ،واعتمدت عليهم
الـ ـف ــرق وح ــاول ــت اس ـت ـق ـطــاب ال ـش ـبــان
واملخضرمني منهم على ٍّ
حد سواء.
ك ـ ّـم امل ــواه ــب الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـبــاد
ـار
يـلـتـ ّقــي م ــع ع ـم ـ ٍـل دؤوب ض ـمــن إطـ ـ ٍ
م ـن ــظ ــم خ ـل ـق ــه االت ـ ـحـ ــاد الـفـلـسـطـيـنــي
ل ـل ـش ـتــات ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو اتـ ـح ــاد له
امتداد إلى كل دول العالم التي يوجد
فيها العبون فلسطينيون بحسب ما
يقول رئيسه زياد بقاعي ،وهو عضو
مكتب تنفيذي في االتحاد الفلسطيني
املــركــزي وأحــد الـنــواب الثالثة لرئيس
االتـحــاد ومــركــزه فــي رام الله بالضفة
الغربية املحتلة (هـنــاك نائب فــي غزة
وآخر في رام الله إلى جانب النائب عن
الشتات).
واتحاد الشتات هو اتحاد قديم ،لكن
بشكل كبير فــي عــام 2012
تـ ّـم تفعيله
ٍ
مـ ــع ت ـن ـظ ـيــم نـ ـش ــاط ــات الفـ ـت ــة جــذبــت
انـتـبــاه واهـتـمــام مــن هــم فــي األراض ــي
الفلسطينية واالت ـح ــاد امل ــرك ــزي على

لالعب الفلسطيني دور مهم في الفرق اللبنانية (عدنان الحاج علي)

حديث
حـ ٍّـد س ــواء .ويـشــرح بقاعي فــي
ٍ
إل ــى «األخـ ـب ــار» ه ــذه الـنـقـطــة بــالـقــول:
«تـنـظـيــم األمـ ــور ات ـحــاديــا ف ــي الــداخــل
ان ـع ـك ــس هـيـكـلـيــة م ـم ـت ــازة ســاعــدت ـنــا
في ترتيب أمورنا هنا وإطــاق دوري
ّ
مـ ـن ــظ ــم ومـ ـس ــابـ ـق ــة خـ ــاصـ ــة ب ــال ـك ــأس
أيضًا».
وانطالقًا من هذا الكالم يبدو النشاط
ّ
الفتًا مع وجــود  30فريقًا مــوزعــا على
املخيمات فــي لبنان ،بينها  12فريقًا
ّ
ـرق ل ـلــدرجــة األول ــى،
ت ــم تصنيفها ك ـفـ ٍ
عـلـمــا أن ــه ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن يضم

اتحاد الشتات  45ناديًا ،لكن االتحاد
املــركــزي طلب تخفيض الـعــدد لإلبقاء
على مستوى ّ
جيد للمسابقتني اللتني
ً
ت ـقــام مـبــاريــاتـهـمــا عـ ــادة عـلــى مــاعــب
معروفة مثل العهد وصيدا وقصقص،
ً
إضافة إلى مالعب أخــرى في البداوي
والرشيدية ونهر البارد».
لـكــن نـشــاط ه ــذه األنــديــة ومشاركتها
دونهما صعوبات ،يشرحهما بقاعي
ً
قــائــا« :نتلقى مـســاعــدات مــن االتـحــاد
امل ـ ــرك ـ ــزي الـ ـ ـ ــذي وعـ ــدنـ ــا ب ــأن ــه سـيـتــم
التعامل مع أنديتنا على صورة كل تلك

األنــديــة املــوجــودة فــي غــزة ورام الـلــه».
وي ـض ـيــف« :ال يـخـفــى أن الـصـعــوبــات
ت ـت ـم ـحــور حـ ــول ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
للشباب الذي يعيش في املخيمات ،إذ
أن عملنا يرتكز على التنظيم ،وتبقى
حاجتنا إلى الدعم املالي الذي نعتمد
فـيــه عـلــى االت ـح ــاد امل ــرك ــزي ال ــذي قـ ّـدم
غــال ـبــا م ـس ــاع ــدة ال بـ ــأس ب ـه ــا ،بينما
تحصل أندية عدة على مساعدات من
مكتب الحركة للشباب والرياضة من
منضو له مبلغًا
ناد
خالل تقديمه لكل ٍ
ٍ
شهريًا».

لكن األه ــم تبقى مسألة مــدى اإلف ــادة
الـ ـفـ ـن ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـنـعـكــس
إيجابًا على الكرة الفلسطينية العامة
مــن خــال تـحـ ّـول كــل هــذا النشاط إلى
راف ـ ـ ـ ـ ٍـد ل ـت ـع ــزي ــز صـ ـف ــوف امل ـن ـت ـخ ـبــات
الفلسطينية .وهــذا األمــر يضطلع به
املــديــر الفني فــي اتـحــاد الشتات الــذي
يـعـمــل ع ـلــى اخ ـت ـيــار الع ـب ــن ملنتخب
ال ـ ـفـ ــرع إي ـ ــذان ـ ــا بـ ــإبـ ــاغ االتـ ـ ـح ـ ــاد فــي
األراضــي املحتلة حول وجــود مواهب
تـسـتـحــق إع ـط ــاء فــرصــة ف ــي املنتخب
األولُ .
ويستكمل العمل من خالل قدوم

مدير فني ملتابعة الالعبني املرشحني
عـ ــن ك ـث ــب ب ـع ــد أن يـ ـك ــون قـ ــد حـصــل
على فيديوهات عنهم من قبل اتحاد
الشتات في لبنان.
ويـ ــؤكـ ــد ب ـق ــاع ــي أن اآلل ـ ـيـ ــة املـ ــذكـ ــورة
ً
ناجحة جـدًا ،وقد أفــرزت مثال وصول
مـجـمــوعــة مــن الــاعـبــن املـمـيــزيــن إلــى
مـنـتـخــب كـ ــرة الـ ـق ــدم ل ـل ـص ــاالت ال ــذي
اختار  6من أصل  11العبًا في تشكيلته
م ــن الع ـبــي ال ـفــوت ـســال الـنــاشـطــن في
لبنان.
وي ـب ـقــى أبـ ــرز م ــن خ ــرج إل ــى املـنـتـخــب
الفلسطيني في العصر الحديث للعبة
كــان مهاجم التضامن صــور إبراهيم
وقت كانت هناك أسماء
مناصري ،في ٍ
مـ ـط ــروح ــة ل ــال ـت ـح ــاق بـ ــ«الـ ـف ــدائ ــي»،
لكن صعوبات الــدخــول إلــى األراضــي
املحتلة تعرقل أحيانًا هذه املساعي.
إذًا دور ات ـحــاد الـشـتــات فــي لـبـنــان ال
يرتكز فقط على اكتشاف املــواهــب أو
خ ـلــق األرضـ ـي ــة ل ـهــا الك ـت ـس ــاب خـبــرة
امل ـن ــاف ـس ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن الــاع ـبــن
الــذيــن يلعبون مــع الـفــرق فــي ال ــدوري
الفلسطيني املـحـلــي ال يـنـشـطــون مع
أنــديــة لبنانية ،فــالـحــاالت ن ــادرة جدًا
فــي هــذا اإلط ــار ألن الالعبني املميزين
ً
يرتبطون أص ــا بعقود أو باتفاقات
مــع ال ـفــرق اللبنانية بـشـكـ ٍـل ال يسمح
لهم ّبممارسة أي نشاط كروي آخر.
ويـ ـع ــق ــب ب ـق ــاع ــي ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـن ـق ـطــة
ش ــارح ــا« :ب ــدأن ــا الـتــركـيــز أي ـضــا على
تطوير الكرة النسائية والفوتسال ،من
دون أن ننسى املنتخب الفلسطيني
لــاعـبــن الـنــاشـطــن فــي لـبـنــان وال ــذي
يـخـلــق حــالــة وط ـن ـ ًيــة ع ـبــر ج ـمــع الـكــل
ّ
تحت رايته ،إضافة إلى أنه قد يشكل
ن ـ ــواة لـلـمـنـتـخــب الـفـلـسـطـيـنــي األول
ً
مستقبال».
ويـ ـت ــاب ــع« :الـ ــاعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
لبنان ال يقل شــأنــا عــن ذاك ال ــذي يتم
اسـتـقــدامــه مــن أوروبـ ــا أو مــن أمـيــركــا
الجنوبية ،فالالعبون هنا يحتاجون
ّ
للتميز،
إلى االحتكاك ومنحهم الثقة
ً
وه ــو مــا سـمــح م ـثــا لــاعــب األن ـصــار
الصاعد محمد حبوس بالتألق كونه
تـ ـ ـ ّ
ـدرب بـشـكــل صـحـيــح وح ـص ــل على
ّ
الفرصة واستغلها على أحسن وجه
حتى اآلن».
وي ـخ ـتــم رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد« :امل ـس ـتــوى
تـ ـط ـ ّـور ب ـش ـكــل عـ ــام وهـ ـن ــاك ربـ ــط بني
الشتات والداخل للسير على الطريق
نفسه وهو ما يعكسه اهتمام الداخل
ب ـمــا ن ـق ــوم ب ــه ه ـن ــا ،وس ـن ـظــل نــواظــب
على هذا األمر ألن ّقضيتنا الرياضية
سامية ،وفيها متنفس لشبابنا وخير
لبالدنا ّ
األم».

كالشيو

بريميرليغ

باق في مانشستر...
غوارديوال ٍ
حـ ـص ــل املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوس ـي ــب
غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ع ـل ــى س ـن ـت ــن إضــاف ـي ـتــن
ك ـم ــدرب ملــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
لتحقيق حلمه الـقــاري املتمثل بإحراز
دوري أبطال أوروبــا في كرة القدم بعد
أن ّ
جدد عقده مع ناديه حتى حزيران/
يــونـيــو  .2023ووض ــع غ ــواردي ــوال (49
ع ــام ــا) بــال ـتــالــي حـ ـدًا لـلـشــائـعــات الـتــي
س ــرت أخ ـي ـرًا عــن إمـكــانـيــة ال ـع ــودة إلــى
تـ ــدريـ ــب ب ــرشـ ـل ــون ــة فـ ــي حـ ـ ــال وصـ ــول
املرشح فيكتور فونت إلى سدة الرئاسة
في األشهر املقبلة.
ويـ ـب ــدو أن عـ ــدم إح ـ ـ ــراز س ـي ـتــي الـلـقــب
املـحـلــي وفـشـلــه فــي تـخـطــي الـ ــدور ربــع
النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا لم
ُيثنيا إدارة الـنــادي على تجديد العقد
م ـعــه وق ـ ــال األخـ ـي ــر ف ــي بـ ـي ــانُ :
«ي ـس ـعــد
ن ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلعـ ـ ــان عن
قيام املدرب بيب غوارديوال في تجديد
ع ـق ــده لـسـنـتــن إض ــاف ـي ـت ــن» .وأضـ ــاف:
«منذ انضمامه إلــى مانشستر سيتي،
قــام بيب بتغيير أسـلــوب لعب الـنــادي،
وق ــاد فــريـقــه إل ــى إحـ ــراز ثـمــانـيــة ألـقــاب
ً
مهمة ،مسجال خالل هذه الفترة أرقامًا
قياسية عدة».
أم ـ ــا غ ـ ــواردي ـ ــوال فـ ـق ــال« :مـ ـن ــذ ق ــدوم ــي
إل ــى مــانـشـسـتــر س ـي ـتــي ،ش ـع ــرت بــأنــي
شخص ُم ّ
رحب به من النادي واملدينة
بحد ذاتها ،الالعبني ،العاملني ،أنصار
ال ـ ـنـ ــادي ،ش ـعــب مــان ـش ـس ـتــر والــرئ ـيــس
ومالك النادي» .وأضاف« :منذ تعييني،
ّ
حققنا الكثير ســويــاّ ،
سجلنا أهــدافــا،
فزنا في مباريات وأحرزنا ألقابًا ونحن
ج ـم ـي ـعــا ن ـف ـت ـخــر بـ ـه ــذه الـ ـنـ ـج ــاح ــات».
وأوضــح أن «الحصول على هــذا النوع
م ــن ال ــدع ــم ه ــو أف ـض ــل شـ ــيء ي ـم ـكــن أن
يحظى به أي مــدرب .أنا أملك كل شيء
لـلـقـيــام بـعـمـلــي وتـشــرفـنــي الـثـقــة الـتــي
وض ـع ـه ــا ب ــي املـ ــالـ ــك ،ال ــرئـ ـي ــس ،ف ـي ــران
سـ ــوريـ ــانـ ــو وت ـي ـك ـس ــي ب ـي ـغ ـيــري ـش ـتــن
لالستمرار سنتني إضافيتني» ،مشيرًا
إل ــى أن «ال ـت ـح ــدي بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا هو
مواصلة عملية التطوير والتقدم وأنا
م ـت ـح ـم ــس ج ـ ـ ـدًا ملـ ـس ــاع ــدة مــان ـش ـس ـتــر
سيتي على القيام بذلك».
ّ
وحيا رئيس النادي اإلمــاراتــي خلدون
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك خ ـ ـطـ ــوة تـ ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــد مــع
غ ــورادي ــوال بـقــولــه« :إن ـهــا ش ـهــادة على
صفات وشغف بيب غوارديوال ونهجه
الذكي الذي أصبح من نسيج كرة القدم
كناد».
التي نلعبها وثقافتنا ٍ
وأضـ ـ ــاف« :هـ ــذا ال ـتــأث ـيــر ك ــان مـحــوريــا
ل ـن ـج ــاح ــات ك ـب ـي ــرة خـ ــال ف ـت ــرة تــولـيــه
اإلش ـ ــراف عـلــى ت ــدري ــب الـ ـن ــادي ،ولـهــذا
السبب نحن مغتبطون ألنــه يشاطرنا
الرؤية ذاتها وألننا واثقون من قدرتنا
سويًا على تحقيق املزيد من النجاحات
داخــل أرضية امللعب وخــارجــه» .وختم:

«كـ ــان م ــن الـطـبـيـعــي تـجــديــد عـقــد بيب
بالنسبة إلى املشوار الــذي قطعناه في
العقد األخـيــر وســاهــم بــه بشكل كبير.
إن ــه نـتـيـجــة الـثـقــة واالحـ ـت ــرام املـتـبــادل
بينه وبني النادي».
ّ
وكان عقد غوارديوال الذي تسلم تدريب
مانشستر سيتي عام  ،2016ينتهي في
حزيران/يونيو .2021

ال عودة إلى إسبانيا!

وصرح «بيب» أخيرًا عندما ّ
ّ
تردد اسمه

فاز سيتي في 181
مباراة من أصل 245
خاضها تحت إشراف
غوارديوال

لتدريب برشلونة في حال فوز فيكتور
فونت برئاسة النادي الكاتالوني« :أنا
سعيد بشكل ال ُيصدق هنا .أنا سعيد
لوجودي في مانشستر وآمل أن أتمكن
من القيام بعمل جيد هذا املوسم للبقاء
لفترة أطول».
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ف ــاز
بلقبني فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املمتاز
م ـنــذ ان ـض ـمــامــه إل ــى سـيـتــي ق ــادم ــا من

ال ـع ـمــاق األمل ــان ــي ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ في
ع ــام  ،2016فــإنــه ل ــم يـحـقــق شـيـئــا على
ال ـص ـع ـيــد ال ـ ـقـ ــاري ح ـت ــى إن ف ــري ـق ــه لــم
يتمكن مــن تخطي ال ــدور ربــع النهائي
ف ــي أي م ــوس ــم ب ــإش ــراف ــه .وفـ ــاز سيتي
فــي  181مـبــاراة مــن أصــل  245خاضها
تـحــت إشـ ــراف غ ــواردي ــوال فــي مختلف
املسابقات في طريقه إلى إحراز الدوري
اإلنكليزي مــوســم  2018-2017برصيد
 100نـقـطــة ،قـبــل أن يحتفظ بلقبه عــام
ّ
 ،2019لكنه تخلف عن ليفربول البطل
بفارق  18نقطة املوسم املاضي.
وم ــع اس ـت ـمــرار غ ــواردي ــوال فــي صفوف
سيتي ،ترتفع أسهم النادي في الحصول
على خدمات النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة
فــي حــزيــران/يــون ـيــو امل ـق ـبــل ،عـلـمــا بــأن
صــداقــة قــويــة تــربــط بينهما مـنــذ أيــام
إشــراف غــوارديــوال على تدريب الفريق
الكاتالوني.
ً
ويـمـلــك غ ــواردي ــوال س ـجــا نــاصـعــا في
املجال التدريبي ،فقد أحرز مع برشلونة
الذي أشرف على تدريبه من عام 2008
إل ــى ع ــام  ،2012بـطــولــة إسـبــانـيــا ثــاث
مـ ـ ــرات ،ودوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ــا مــرتــن
وكـ ــأس إس ـبــان ـيــا م ــرت ــن أي ـض ــا .انـتـقــل
بعدها لتدريب بايرن ميونيخ األملاني
من عام  2013إلى عام  2016وقــاده إلى
ل ـقــب ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي  3م ـ ــرات وك ــأس
أملانيا مرتني.

ّ
بقاء غوارديوال يعزز إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي (ا ف ب)

أبرز مباريات
األسبوع
■ اليوم 2020/11/20
 الدوري الفرنسيموناكو  xباريس سان
جيرمان 22:00
■ السبت 2020/11/21
 الدوري اإلنكليزينيوكاسل  xتشلسي 14:30
توتنهام  xمانشستر سيتي
19:30
مانشستر يونايتد  xوست
بروميتش 22:00
 الدوري اإلسبانيفياريال  xريال مدريد 17:15
أتلتيكو مدريد  xبرشلونة
22:00
 الدوري اإليطاليسيبيزيا  xأتاالنتا 19:00
يوفنتوس  xكالياري 21:45
 الدوري األملانيبايرن ميونيخ  xفيردر بريمني
16:30
شالكه  xفولفسبورغ 16:30
هيرتا برلني  xبروسيا
دورتموند 21:30
■ األحد 2020/11/22
 الدوري اإلنكليزيليدز يونايتد  xآرسنال 18:30
ليفربول  xليستر سيتي
21:15
 الدوري اإليطاليإنتر ميالنو  xتورينو 16:00
روما  xبارما 16:00
نابولي  xميالن 21:45
 الدوري الفرنسيانجيه  xليون 18:00
ليل  xلوريان 22:00

متابعة

أندية إيطاليا «تفوز» بمليار و 700مليون يورو!

دخل مستثمرون
من القطاع
الخاص ّ إلى
الشركة المكلفة
بالنقل التلفزيوني
(ا ف ب)
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واف ـقــت أنــديــة الـ ــدوري اإلي ـطــالــي لكرة
ال ـق ــدم ،امل ـت ـضــررة ب ـشــدة مــن تــداعـيــات
جــائ ـحــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا املـسـتـجــد،
باإلجماع ،على دخول مستثمرين من
القطاع الخاص إلــى الشركة الجديدة
ّ
املكلفة زيادة املداخيل من حقوق البث
التلفزيوني .ومن املتوقع أن يسفر هذا
االت ـفــاق عــن ضــخ حــوالــى مليار و700
مـلـيــون ي ــورو ملصلحة أنــديــة «سـيــري
أ» ال ـت ــي ع ــان ــت م ــن خ ـســائــر قـيــاسـيــة
بسبب التداعيات املالية واالقتصادية
ل ـل ـجــائ ـحــة .وب ـع ــد أن وافـ ـق ــت األن ــدي ــة
الـعـشــرون فــي أيلول/سبتمبر الفائت
ّ
مخصصة لتسويق
على إنشاء شركة
وإدارة حـ ـق ــوق الـ ـب ــث ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي،
ص ـ ـ ـ ــادق ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس

«بــاإلج ـمــاع» على عــرض ثــاثــي ّ
مقدم
مــن مستثمرين فــي الـقـطــاع ال ـخــاص،
بمن فيهم شركة «سي في سي كابيتال
بارتنرز» إحدى كبرى الشركات املالكة
لألسهم في بطولة العالم للفورموال 1
سابقًا ،وفق ما أفادت مصادر الدوري
لوكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت
الخبر مساء أمس .وينص هذا العرض
الذي تمت املوافقة عليه خالل اجتماع
لـلـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة
رومــا ،على مساهمة الشركات الثالث
«ســي فــي س ــي»« ،أدفــانــت» و«أف سي
أي» ح ـت ــى  10ف ــي املـ ـئ ــة ف ــي ال ـشــركــة
املستقبلية .هذا التحالف غير املسبوق
م ــع مـسـتـثـمــريــن م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
كــان ال يــزال محل نــزاع مــن قبل بعض

أسابيع .لكن املبلغ
األندية قبل بضعة
ّ
الـكـبـيــر الـ ــذي م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـســاهــم
فيه الشركات الـثــاث وضــع حـدًا لتلك
الشكوك في ظل معاناة األندية.
ّ
وأدت التداعيات الناجمة عن الجائحة
إل ــى زي ـ ــادة ال ـص ـعــوبــات االق ـت ـصــاديــة
على كــرة القدم اإليطالية التي تعاني
ً
أصال من ضائقة منذ عدة سنوات.
وأع ـل ــن يــوف ـن ـتــوس ب ـطــل ال ـ ـ ــدوري في
املواسم التسعة األخيرة في منتصف
تشرين األول/أكتوبر الفائت أنه ّ
سجل
خسائر بلغت  89,7مليون يورو (105
ماليني دوالر) في السنة املالية املنتهية
في  30حزيران/يونيو املاضي ،مشيرًا
إلى أن العجز الحالي أكثر من ضعف
عجز السنة املالية السابقة.

األلمان ال يريدون لوف في المنتخب
ُ
وي ـع ـت ـبــر ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
«بـ ــري ـ ـم ـ ـيـ ــرل ـ ـيـ ــغ» األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ربـ ـ ـح ـ ــا بــن
الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا،
وذل ــك نـظـرًا إلــى األم ــوال الهائلة التي
تعود على األنــديــة جــراء حقوق النقل
التلفزيوني واإلعالنات والرعاة .ورغم
التأثير الكبير لفيروس كــورونــا على
عــائــدات النقل التلفزيوني إال أن هذا
األم ـ ــر كـ ــان ل ــه تــأث ـيــر أقـ ــل ع ـلــى أنــديــة
البريميرليغ مـقــارنــة بــأنــديــة ال ــدوري
اإلي ـطــالــي أو الـفــرنـســي أو اإلس ـبــانــي.
ُ
ويعتبر الدوري اإلنكليزي األبرز نظرًا
إل ــى ان ـت ـشــاره بـشـكــل كـبـيــر واملـتــابـعــة
الكبيرة التي يحظى بها حول العالم،
نتيجة التنافسية الكبيرة في الدوري
هناك.

ّ
مشجعي املنتخب
تأمل الغالبية مــن
األملاني رفع البطاقة الحمراء في وجه
مدرب الـ «مانشافت» يواكيم لوف ،في
خضم تــداعـيــات الـخـســارة التاريخية
 0-6أمـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب إس ـب ــان ـي ــا ،وذل ــك
بـعــد اسـتـطــاع أجــرتــه وكــالــة «سـيــد»
األمل ــانـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
برس» ونشرته أمس الخميس.
وطــالــب  84فــي املئة مــن  1100مشجع
أمل ــان ــي ،بـتـنـ ّـحــي ل ــوف ومــديــر الـفــريــق
أول ـي ـفــر ب ـيــرهــوف ،فـيـمــا تـمـ ّـســك 13,3
ف ــي امل ـئ ــة ف ـقــط م ــن اآلراء املـسـتـطـلـعــة
بــالـثـنــائــي الـ ــذي ق ــاد املـنـتـخــب لـلـفــوز
بكأس العالم ُ .2014
ومنيت املاكينات
ـوأ هــزيـمــة لـهــا مـنــذ عــام
األملــانـيــة بــأسـ ّ
 ،1931ح ــن ت ـلــقــت س ـتــة أهـ ــداف أم ــام

مـنـتـخــب «ال روخ ـ ــا» ف ــي دوري األم ــم
األوروبية.
وعقد لــوف البالغ من العمر  60عامًا
ّ
اجـ ـتـ ـم ــاع أزم ـ ـ ــة مـ ــع رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد
األملاني فريتز كيلر في ميونيخ ،لكن
م ــع بـ ـق ــاء ع ــام ــن ع ـل ــى ن ـه ــاي ــة ع ـق ــده،
ي ـتــوقــع أن ي ـس ـت ـمـ ّـر ف ــي مـهـمـتــه حتى
كـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا ف ــي حـ ــزيـ ــران /يــونـيــو
املقبل.
َ
بمرشحني اثنني
ويطالب املشجعون
ل ـخــافــة ل ـ ــوف ،ه ـمــا م ـ ــدرب ل ـي ـفــربــول
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي يـ ــورغـ ــن ك ـ ـلـ ــوب ،وم ـ ــدرب
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ هــان ـســي فـلـيــك ال ــذي
كان مساعدًا للوف في مونديال .2014
واعتبر قائد منتخب أملانيا الغربية
ل ـلـ ـف ــوز بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم  1990ل ــوث ــار

مــات ـيــوس أن ــه ك ــان يـنـبـغــي عـلــى لــوف
ال ـت ـن ـ ّـح ــي ف ــي  .2014وق ـ ــال مــات ـيــوس
إنــه بعد  14عامًا من تدريب املنتخب
األملـ ــانـ ــي «يـ ـب ــدو أنـ ــه م ــره ــق .ل ــم تـعــد
تصريحاته العلنية بنبرة واثقة كما
كانت ،وفريقه يعكس ذلــك على أرض
امللعب».
ورأى أن الهزيمة أمــام إسبانيا كانت
تكملة لـلـمـســار الـهــابــط بـعــد الـتـعــادل
مع سويسرا وتركيا بالنتيجة نفسها
( .)3-3وأضــاف «إنها الصورة العامة
األكثر إثارة للقلق».
مــن جـهـتــه ،ق ــال ديـتـمــار هــامــان العــب
وس ــط لـيـفــربــول وأملــان ـيــا ال ـســابــق ،إن
فــريــق لــوف يفتقر إلــى ال ـقــادة .وتــابــع
فــي حــديــث لشبكة سـكــاي «كــان دائمًا

لــديــه ف ــرق والع ـب ــون مـتـمـيــزون حـلــوا
املشاكل داخل غرفة املالبس بأنفسهم.
اآلن يبدو عاجزًا .إنه يشعر أنه لم يعد
يصل إلــى الفريق كما فعل ربما قبل
ثالث سنوات».
وأضـ ـ ـ ــاف هـ ــامـ ــان «إذا ك ـ ــان ه ـ ــذا هــو
ال ـحــال ،ف ــإن املـشــاكــل أعـمــق مـمــا يريد
الجميع االعتراف به».
ولفت هــامــان إلــى أن االتـحــاد األملاني
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ي ــدف ــع اآلن ث ـم ــن ت ـقــديــم
ت ـ ـمـ ــديـ ــد ع ـ ـقـ ــد ل ـ ـ ــوف ق ـ ـبـ ــل نـ ـه ــائـ ـي ــات
روس ـي ــا  2018م ـبــاشــرة ع ـنــدمــا خــرج
الفريق األملاني ،حامل اللقب قبل أربع
سنوات في نسخة البرازيل ،من الدور
األول من املونديال للمرة األولــى منذ
عام .1938

10

الجمعة  20تشرين الثاني  2020العدد 4204

الجمعة  20تشرين الثاني  2020العدد 4204

رأي

رأي

¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق الثامن
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل
/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

ّ
جبران باسيل و«الطريق إلى جهنم»
ألبر داغر *
ك ــان لـجـبــران بــاسـيــل دور مـبــاشــر فــي ت ـ ّ
ـردي
العملية الـسـيــاسـيــة فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
وفــي دفــع البالد إلــى االنهيار الشامل .وكان
قادة التيار قد ثابروا على ممارسة ال ينتج
ع ـن ـهــا سـ ــوى اإلخ ـ ـفـ ــاق .وك ــان ــت ع ـنــاصــرهــا
هـ ــي غـ ـي ــاب امل ـ ـشـ ــروع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وخ ـلــق
الـفــراغ حــول الـقـيــادة ،والتعويل ّحصرًا على
التنفيعات لكسب ال ــوالءات ،وتــدخــل عنصر
ّ
تتحمل أوزار
الشخصية لتعميق اإلخـفــاق.
هذا اإلخفاق جماعة طائفية بكاملها.

ّ
المسببة لإلخفاق
 .1العناصر

درسـ ـ ـ ــت نـ ـظ ــري ــة عـ ـل ــم الـ ـنـ ـف ــس االج ـت ـم ــاع ــي
ّ
تتسبب لهم باإلخفاق
سلوكيات الناس التي
(( )self-defeatingبومايستر وشــار،)1988 ،
ّ
وهـ ــي ال ت ــواف ــق ع ـل ــى أن الـ ـن ــاس ال ـع ــادي ــن
ّ
ّ
يعرضون أنفسهم لألذى بشكل متعمد .يكون
ّ
تصرفهم املــؤذي لهم نتيجة خيار اعتمدوه
للحصول على منفعة أو شعور باألمان في
ّ
املــدى القصير ،ولــو أن هــذا يكون ُمكلفًا لهم
في املدى الطويل .وقد ّ
عدد بومايستر وشار،
ِّ
مجموعة مــن السلوكيات املسببة لإلخفاق
يأتي في طليعتها التقدير الخاطئ لألمور
( )judgment errorsالناجم عن ضعف اإلدراك
لألوضاع ( )misperceptionsوضعف اإلدراك
لـلــذات (( )self awarenessبومايستر وشــار،
 .)12 :1988وأضــافــا إلــى ذلــك ،ضعف مقدرة
املـعـنـ ّـيــن كـمـفــاوضــن عــن اج ـت ــراح مـقــاربــات
تمنع الوصول إلى طرق مسدودة ،ورفضهم
تـغـيـيــر ت ـصـ ّـرفــات ـهــم ب ـعــدمــا مل ـســوا إخـفــاقـهــا
( .)non productive persistenceوق ــد درس
ِّ
املسببة
الباحث كرامر سلوكيات السياسيني
إلخفاقهم ،واستعاد حرفيًا ما جاء في دراسة
بــومــايـسـتــر وش ــار ،كــأسـبــاب إلخ ـفــاق هــؤالء
(كرامر.)2005 ،
الصدفة فقط هي التي جعلت جبران باسيل
يـلـتـقــي ب ــال ـج ـن ــرال .ه ــذا ال ـل ـقــاء غ ـ ّـي ــر مـجــرى
حياته وجلبه إلى ميدان ،لم يكن ليدخل إليه
ّ
بأي حال من األحوال ،أخذًا باالعتبار ملنشئه
وعائلته وبيئته من ّعشرات األجيال .أن تعمل
فــي السياسة ،ولــو أنـهــا عائلية وعشائرية،
ه ــي تـنـشـئــة وطــري ـقــة ح ـيــاة وط ـمــوحــات في
ّ
الحياة .كل فرد في العشيرة هو مشروع زعيم
وقائد .يقتضي ذلك إعدادًا منذ أن يكون الفرد
ً
طـفــا بالتمييز فــي املـعــامـلــة ،أي بــاالحـتــرام
الــذي يحصل عليه .ليس موجودًا هــذا األمر

لدى العائالت التي لم تكن في موقع يسمح
لها بالعمل فــي السياسة ،منذ بــدء التاريخ
اإلسالمي.
ّ ً
ب ــدا بــاسـيــل مـتـطــفــا فــي وس ــط السياسيني
ال ـت ـق ـل ـيــديــن ،يـمـلـكــون م ـص ــدرًا لـلـشــرعـيــة ال
ُ
كسب مكانة ألفــراد النخبة
يملكه هو .الــدم ي ِ
السياسية التقليدية .غالبية ه ــؤالء ورثــوا
ُ
شهيدًا قتل في معرض الصراع على السلطة.
فــي املــواج ـهــة مــع هـ ــؤالء ،ي ـكــون ضـعـيـفــا من
ليس سليل عائلة سياسية دفعت شهيدًا أو
شهداء أو ّ
تحدرت من شهيد.
ـع الــوقــت ،كــان ي ــزداد شـعــور رئـيــس التيار
مـ ّ
بــأنــه مـبـنــوذ ( )rejectionفــي أوس ــاط هــؤالء
السياسيني ،والسبب كان عجزه  -وهو املفتقد
ّ
عن إقناع أقرانه بالتعاون بقصد
ألية ثقافة ّ -
اإلنجاز في ملفات إنمائية وفي اإلصالح بدل
الكيد الواحد لآلخر .لم يكن في جعبة التيار
ّ
أي مـشــروع بــديــل ينطوي على مـقــاربــات أو
ّ
ّ
اقتراحات لبناء املؤسسات العامة أو تنفيذ
ّ
ّ
حكومية أو بناء اقتصاد
استثمارية
برامج
ُ
منتج .كان الوقت يستهلك في الجدال بشأن
تقاسم املـنــافــع ّواملــواقــع والتعيينات .كانت
ّ
بحجة الدفاع عن حقوق
السجاالت ال تتوقف
املسيحيني ،وكانت ّ
تعمم اليأس في أوساط
الجمهور.

المشروع االقتصادي الغائب

ّ
ينبغي ّأن تتوفر لها لكي تلعب هــذا الــدور.
مــا يـتـلــقـفــه بــاسـيــل مــن امل ـســؤولـ ّـن األجــانــب
ّ
زاده.
في ّباب السياسة االقتصادية مثل كل ِ
وك ـكــل اآلخ ــري ــن انـتـمــى إل ــى الـنـخـبــة الـنـيــو -
ليبرالية التافهة التي تذهب إلى خصخصة
ً
الدولة حتى آخر ّ
إرضاء
مؤسسة فيها ،وذلك
ّ
لألفرقاء الخارجيني ولنيل دعمهم في تبوء
املـنــاصــب .وقــد أنـشــأ «مؤتمر الــدوحــة» لعام
ّ
 2008مظلومية ل ــدى الـتـيــار ،ألن رئـيـســه لم
ُي ـجـ َـر اخـتـيــاره لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة ،وب ــدأت
في التاريخ ذاته عملية دمج التيار في نظام
امل ـحــاص ـصــة .ك ــان ال ــدل ــع يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى تأجيل
ّ
تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــات أشـ ـهـ ـرًا ط ــوي ـل ــة ،وأدى
لتأخير انتخابات رئيس الجمهورية سنتني
ونصف سنة .استهلك الصراع على الرئاسة
ّ
كل تلك السنوات ،وكان يمكن خاللها العمل
ّ
ل ـب ـلــورة م ـش ــروع إص ــاح ج ــدي واسـتـقـطــاب
الطاقات لهذا الغرض.
ّ ّ
يـ ـق ــول الـ ـك ــات ــب جـ ـه ــاد ب ـ ــزي إن ال ـنــاش ـطــن
العونيني ،على مــدى عقد ونصف عقد بعد
ال ـح ــرب ،كــانــوا يــرمــون بأنفسهم رم ـيــا على
ّ
ويعبرون
اللبنانيني مــن الـطــوائــف األخ ــرى،
عــن رغبة عــارمــة فــي التواصل مــع هــؤالء من
تجربة
أجــل ّمستقبل لبنان .جــاء هــؤالء مــن
ّ
ّ
مرة مثلتها  15عامًا من الحرب األهلية وضخ
ّ
املشاعر السلبية .كل تلك املشاعر اإليجابية
التي ّ
عبر عنها هؤالء الناشطون ،كان يمكن
ّ
تجييرها من أجــل التأسيس لتصور جديد
ّ
للبنان وفــرضــه .لكن بـلــورة مـشــروع إصــاح
يـخــرج عـلــى الـنـظــام الـقــائــم ،ك ــان خ ـيــارًا غير
ولضمان
مضمون النتائج .هو حاجة للبنان
ّ
يوفر
جديد
مستقبل أهله بــإرســاء اقتصاد
ّ
ً
ل ـه ــم عـ ـم ــا وي ـص ــرف ـه ــم ع ــن الـ ـهـ ـج ــرة ،ل ـكــنــه
ّ
ّ
يتعارض مع ضــرورة التخلي عن أي طموح
لــإصــاح لتنفتح طــريــق الــرئــاســة .ولــم يكن
ّ
هناك ّ
تردد في التخلي عن اإلصالح.

ّ
لــم تـمــثــل دراسـ ــة الـنـظــام الـسـيــاســي وكيفية
إص ــاح ــه أول ــوي ــة لـ ــدى م ـ ّ
ـؤس ــس ال ـت ـي ــار .لم
ّ
ُ
يكن هذا ّ
الهم موجودًا لديه ،وإل لكان ك ّرس
ل ــه جـهــد وتـعـبـئــة وط ــاق ــات .ل ــم يـنـشــأ نـقــاش
اقتصادي وسياسي ذو معنى داخــل التيار.
طــرح هــذا األخير ـ ـ بعد عــودة ميشال عــون ـ ـ
مشروعًا اقتصاديًا صاغه أحد أعضائه كان
على يمني الحريرية ،وذلك لجهة رفض دور
الــدولــة فــي االقتصاد والتعويل حصرًا على
ال ـســوق .أي كــان نسخة عــن الـبــرامــج النيو -
ليبرالية الرائجة ،ثم اكتفى التيار بعد ذلك
بـمـســاء لــة وزراء املــالـيــة عــن م ـمــارســات هــذه
ال ـ ــوزارة .وص ـّـدر «اإلب ـ ــراء املـسـتـحـيــل» .يقول
وزير سابق إنه لم يلمس إمكان إجراء نقاش
فـكــري مــع ّ
أي أحــد مــن املحيطني بـعــون ،لكن
ه ــذا األخ ـيــر ب ــدا لــه الــوحـيــد ال ــذي قــد يعطي
انتباهه لنقاش من هذا النوع.
ل ــم ُي ـط ــرح ف ــي ال ـت ـيــار ت ـس ــاؤل ب ـشــأن ج ــدوى
السياسة الحكومية وبشأن دور الــدولــة في
الـتـنـمـيــة ودور اإلدارة الـحـكــومـيــة ف ــي ه ــذا.
ل ــم ُيـ ـط ــرح دور ال ــدول ــة ف ــي ب ـن ــاء االق ـت ـصــاد
الصناعي املنتج ،واألدوات والسياسات التي

الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة ت ـح ـق ـي ـقــا ل ـط ـمــوح
ّ
شخصي كان الهدف منذ البداية .كان ينبغي
ّ
فراغ بمعنى إزاحة كل من كان يمكن أن
خلق ٍ
ّ
ّ
يشكل منافسًا أو ُيتمتع بمواصفات تسمح
ّ
له بلعب هذا الدور .أوكل إلى باسيل كل شيء،
ّ
يتصرف
فهو ال يملك كاريزما تسمح له بأن
مــن دون أن يـحـتــاج إل ــى ول ـ ّـي نـعـمـتــه .وكــان
ّ
ينبغي إزاح ــة ك ــل املـنــافـســن املـحـتـمـلــن ،أي
ّ
كــل الناس الذين لديهم مواصفات تجعلهم
م ـق ـبــولــن م ــن ال ـج ـم ـهــور وت ـم ـن ـح ـهــم سلطة
معنوية على هــذا األخـيــر .وج ــرى استخدام

في مرحلة ما قبل الليبرالية الجديدة ،عندما
ّ
ك ــان وجـ ــود االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي والـكـتـلــة
ال ـشــرق ـيــة ُي ـع ـطــي زخ ـم ــا أك ـب ــر لـلـتـنـمـيــة في
تـلــك الـ ــدول .وسنشهد كـيــف ّ
تعمقت املـيــول
ّ
املحفزة للتبادل غير املتكافئ لصالح املراكز
الــرأس ـمــال ـيــة ف ــي الـحـقـبــة ال ـج ــدي ــدة ،وكـيــف
ّ
ت ــوط ــدت أش ـك ــال االح ـت ـك ــار والـهـيـمـنــة على
جميع األصعدة.
في املرحلة التي تلت الحرب العاملية الثانية،
ً
وص ـ ــوال إل ــى سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
ُ
والتي تعرف بالحقبة الكينزية (نسبة إلى
االقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز)،
ّ
شكلت الدولة الرأسمالية في املركز وسادة
دعــم ورافـعــة لشركاتها االحتكارية الكبرى،
ال ـت ــي ق ــام ــت بـتــرحـيــل الـ ـث ــروات وال ـفــوائــض
ّ
م ــن الـ ـ ــدول امل ـت ـخــل ـفــة ،وأدارت هـ ــذه ال ــدول ــة
داخ ـ ـ ــل ح ـ ــدوده ـ ــا ال ـق ــوم ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــاد دولـ ــة
ّ
ال ــرف ــاه ،ذاك ال ــذي عـ ــززه امل ــوق ــع االح ـت ـكــاري
ل ـهــا ف ــي دورة االق ـت ـص ــاد الــرأس ـمــالــي كـكــل،
واملوقع العسكري املهيمن للواليات املتحدة
األمـيــركـيــة فــي مــا يـخـ ّـص زعــزعــة االسـتـقــرار
األمـ ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي لـ ـ ــدول األطـ ـ ـ ــراف ال ـتــي
ّ
حــاولــت التملص مــن هــذه ال ــدائ ــرة .تـطـ ّـورت
عمليات النقل الجزئية واملبتسرة فــي هذه
املــرحـلــة لـجــانــب مــن الـصـنــاعــات التحويلية
إلــى دول األط ــراف الرأسمالية ،إلــى عمليات
ّ
تضمنت جوانب أخــرى من
نقل أكثر كثافة،
الصناعات الثقيلة ،في املرحلة التي لحقتها،
أي الليبرالية الجديدة (أخذت شكلها األكمل
بعد عام  ،)1989ولكن رافق هذا ّ
تطور تقني

مـتـســارع ،حافظت هــذه ال ــدول الغربية على
احتكارها له ،وجعلت وصــول دول األطــراف
ب ــال ـع ـم ــوم إل ـ ــى ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات ال ـحــدي ـثــة
أقـ ــرب لـلـمـسـتـحـيــل ،وخ ـصــوصــا م ــع ضعف
واستنزاف الكتلة الشرقية االشتراكية ،ومن
ّ
ث ـ ّـم ان ـحــال ـهــا .ت ـجــدر هـنــا اإلشـ ـ ــارة ،إل ــى أن
دورة التصنيع فــي دول األطـ ــراف ،فــي كلتا
املــرحـلـتــن ،معاقة وغـيــر مكتملة .فهي غير
قادرة على أن تكون قائمة بذاتها ،سواء بما
يـخـ ّـص التشغيل والـتـطــويــر والـصـيــانــة من
ّ
يخص السوق،
الناحية التكنولوجية ،أو بما
الـ ـ ــذي ي ـب ـقــى بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى دول األطـ ـ ــراف
مــرت ـب ـطــا ب ــأس ــواق امل ــرك ــز ،ن ـت ـي ـجــة لـضـعـ ّـف
ّ
وضيق األســواق املحلية لهذه الدول وتدني
مـسـتــوى الــدخــل ل ــدى الـشــريـحــة األع ـظــم من
املواطنني ،وطبيعة عملية اإلنـتــاج برمتها.
ّ
فالتخلف ،هنا ،دائرة جهنمية وحلقة مفرغة،
ّ
ّ
ّ
في كل نقلة وفي كل تطوير يتطور معه الفقر
الثروة الوطنية.
والتهميش واستنزاف
ّ
الصينيون خبروا أثر التأخر التكنولوجي
وحـجــم هــذه املـســألــة فــي املــراحــل األول ــى من
ث ــورت ـه ــم وم ـس ـي ــرة تـنـمـيـتـهــم االق ـت ـصــاديــة.
إذ أن ــه ،وب ـعــد دع ــم مـفـتــوح وشــامــل للصني
مــن جــانــب االت ـحــاد ّ الـســوفـيــاتــي ط ــوال فترة
الـخـمـسـيـنـيــات ،تــوقـفــت مـطـلــع الستينيات،
ّ
ّ
وحدي ،كل املعونات
وبشكل مفاجئ وكامل
الصناعية والتقنية السوفياتية ،بقرار من
األم ــن الـعــام للحزب الشيوعي السوفياتي
نـيـكـيـتــا خ ــروتـ ـش ــوف ،وألسـ ـب ــاب سـيــاسـيــة
ت ـم ــام ــا .ن ـت ـح ــدث ،هـ ـن ــا ،ع ــن آالف ال ـخ ـب ــراء

خلق الفراغ

وأوهـ ــام
الـسـلـطــة املـعـنــويــة عـلــى امل ـح ــازب ــنُ ،
هؤالء بإمكان أن يكونوا حزب إصالح .وألغي
برنامج التثقيف السياسي الذي أوكل تنفيذه
ّ
إل ــى أســاتــذة فــي الـ ّتـيــار ،وذل ــك لـكــي ال يـعــزز
الـتــأهـيــل ال ــذي ي ــوف ــره م ـق ــدرة لـلـبـعــض على
ّ
ُ
منافسة باسيل .وطــرد في نهاية املطاف كل
ّ
من يعترضُ .يقال إن باسيل أعجب الجنرال،
ّ
ألنـ ــه ل ــم ي ـكــن يـتـلـ ّـهــى بــال ـن ـ ّقــاشــات الـفـكــريــة،
كمقاول ويحقق أربــاحــا .جرت
وكــان ناجحًا
ِ
تنحية األفكار والنقاش الفكري والسياسي
جانبًا ،ومنذ ذلك التاريخ انتهى إمكان خلق
ّ
فكرية من أجل اإلصــاح .أصبح رسم
تعبئة
السياسات والتداول في قضايا الشأن العام
حكرًا على باسيل ومجموعته.
بقي تيار عون يكتسب شرعية عند ّالجمهور،
ط ــامل ــا ك ـ ــان ي ـع ـط ــي االنـ ـطـ ـب ــاع بـ ــأنـ ــه يـحـمــل
مشروعًا إصالحيًا .في عامي  2005و،2009
انتخب أناس كثيرون مرشحي عون ،من دون
أن يـكــون هـنــاك تــواصــل بينهم وب ــن هــؤالء
عولوا على ّأن هــؤالء قد ّ
املرشحنيّ .
يقدمون
ّ
ّ
ّ
ش ـي ـئــا م ـخ ـت ـل ـفــا ع ــم ــا ي ـق ــدم ــه ال ـس ـي ــاس ــي ــون
ّ
التقليديون ،بــل احتفظ البعض بهذا األمــل
في مناسبة انتخابات عام .2018

توزيع المنافع للبقاء

ّ
الطائفية من باب
جاء العونيون إلى ّالتعبئة
الغنب الذي اعتبروا أنه لحق باملسيحيني بعد
ّ
«الطائف» .اعتبروا أن األولوية هي الستعادة
حقوق ُسلبت من املسيحيني .ذهبوا إلى ذلك،
ّ
ألن امل ــواد األرب ــع فــي الــدسـتــور اللبناني (9
ّ
و 10و 24و )95تــؤمــن حـقــوقــا للمسيحيني
كـمـسـيـحـيــن ،مـثـلـهــم ف ــي ذل ــك م ـثــل غـيــرهــم،
وتجعل املــزايــدة غير ممكنة في هــذا املجال.
وهــي مــواد ّ
تميز بني اللبنانيني على قاعدة
ّ
طائفية ومذهبية ،وتمنح املكونات الطائفية
واملذهبية للبنان «استقاللية ثقافية».
ّ
يـقــول بعض املتابعني إن اعـتـمــاد «املـشــروع
األرثوذكسي» ،كان الهدف منه تأمني وصول
باسيل إلى الندوة البرملانية .هناك تفاصيل
فــي كيفية إعـ ــداده وال ـن ـقــاش حــولــه ،لـكــن ما
هــو مـهـ ّـم فــي هــذا اإلط ــار هــو صــدمــة الـشــارع
الذي كان يرى في العونيني حتى ذلك الحني
ّ
ً
ّ
يتوجه بخطابه إلــى كــل اللبنانيني،
فصيال
وال ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة .بـقــي
الـعــونـيــون «عـلـمــانـيــن» حـتــى ذل ــك الـتــاريــخ،
ل ـي ــس ب ـم ـع ـنــى إن ـ ـكـ ــار الـ ـه ــوي ــة ال ــدي ـن ـي ــة أو
املذهبية ،ولكن بمعنى عدم توسيط االنتماء
الطائفي الكتساب شرعية ،وعدم التعبير عن
مطالب بحت طائفية أو مذهبية.

ّ
ّ
في مسألة التبعية التقنية والنموذج الصيني
نبيل إسماعيل *
ال ّ
بد في البداية ،باالستناد إلى االقتصادي
ال ـ ـه ـ ـن ـ ـغـ ــاري ت ـ ــوم ـ ــاس سـ ـنـ ـت ــش ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
ّ
«االق ـت ـص ــاد الـسـيــاســي لـلـتـخــلــف» ،م ــن ذكــر
ّ
مفصل بــالــغ األه ـم ـيــة :إن عملية التصنيع
الــذي ب ــادرت إليه بعض ال ــدول النامية منذ
حقبة الستينات ،خصوصًا تلك الــدول التي
اعتمدت على القروض واملساعدات التقنية
من الواليات املتحدة ودول أوروبــا الغربية،
ّ
اسـ ـتـ ـن ــدت ب ـش ـك ــل رئ ـي ـس ــي إلـ ـ ــى أن امل ــوق ــع
االحتكاري القوي لبلدان املــراكــز الصناعية
ّ
املتطورة ،في ما يخص الصناعات الثقيلة
ّ
الرئيسية ،مكنها من أن تتنازل عن احتكارها
ملجموعة من الصناعات التحويلية لصالح
دول األط ـ ـ ـ ــراف .وع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ه ــذه
العملية في توسيع السوق الرأسمالية على
الصعيد الـعــاملــي كـكــل ،حــافـظــت دول املــركــز
ال ــرأس ـم ــال ــي ع ـلــى نـ ــوع آخـ ــر م ــن االح ـت ـك ــار،
أشد خطورة وفعالية ،هو االحتكار التقني،
وبالتحديد في مجال اإللكترونيات واألتمتة
ّ
واملواد املركبة .واألهم من ذلك ،مسألة امللكية
الفكرية واحتكار الـقــدرات العلمية والبحث
العلمي .تنبع أهمية قــراءة هــذا العمل ،وما
يقابله مــن أعـمــال االقـتـصــاديــن املاركسيني
ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،مـثــل هـ ــاري مــاغــدوف
وب ــول ب ــاران وب ــول ســويــزي ويــوجــن فارغا
وسمير أمــن ّوجندر فرانك وأوسـكــار النغه
ّ
ّ
ّ
الهيكلي
يتحدث عن التخلف
وغيرهم ،في أنه
ّ
والبنيوي الــذي تعاني منه بـلــدان األطــراف

السوفيات العاملني في مجاالت الصناعات
ال ــول ـي ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت بــال ـكــامــل ســوفـيــاتـيــة
ـاس ،الـتـطـ ّـور
امل ـصــدر .ال ـقــرار أع ــاق ،بشكل ق ـ ٍ
ال ـص ـنــاعــي الـ ــذي ك ــان ــت ال ـص ــن ق ــد بــاشــرت
االن ـخ ــراط فـيــه لـلـتــو ،وأع ــاق عملية التطور
ال ـشــاقــة لـبـلــد خـ ــارج لـلـتــو م ــن ح ــرب أهـلـيــة
ط ــاحـ ـن ــة .ك ـ ــان االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـن ـف ــس فــي
امل ـج ــال الـتـكـنــولــوجــي ه ـنــا ،شــديــد التعقيد
ّ
وال ـص ـعــوبــة ،وتـ ــرك أث ـ ـرًا مــرك ـبــا طـ ــوال فـتــرة
الستينيات والسبعينيات.
ت ـ ــزام ـ ــن دخ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن ن ـه ــاي ــة
الـسـبـعـيـنـيــات ،ف ــي املــرح ـلــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة،
ّ
مع قــرار االنفتاح االقتصادي الــذي اتخذته
ّ
القيادة الصينية بعد عــام  .1978إن الركود
واالنـ ـس ــداد الـ ــذي أصـ ــاب الـحـقـبــة الـكـيـنــزيــة
ّ
ودولـ ــة ال ــرف ــاه فــي ال ـغ ــرب ،ع ــزز الـحــاجــة في
نقل استثمارات رأس املال الغربي إلى حيث
تكون ّ
معدالت ربح أعلى ويد عاملة رخيصة
ّ
وم ــؤهـ ـل ــة ،ف ــوج ــدت االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـغــرب ـيــة
املتعثرة في الصني بيئة استثمارات مناسبة.
فــي حـقـبــة الـتـسـعـيـنـيــات ،قــامــت ال ـعــديــد من
ال ـشــركــات األمـيــركـيــة والـيــابــانـيــة والـكــوريــة
ب ـن ـقــل ج ـ ــزء مـ ـه ـ ّـم م ــن إن ـت ــاج ـه ــا ال ـص ـنــاعــي
إلــى الـصــن ،يــذكــر ديفيد هــارفــي فــي كتابه:
«الــوجـيــز فــي تــاريــخ النيوليبرالية» كمثال
ّ
على ذلــك ،أن نقل اليابان جــزء مــن نشاطها
ّ
اإلن ـت ــاج ــي إل ــى ال ـص ــن أدى إل ــى انـخـفــاض
العمالة الصناعية اليابانية ،من  15.7مليون
عامل عام  ،1992إلى  13.1مليون عامل عام
 .2001هذا النقل الكثيف للعمالة الصناعية

ت ـم ـ ِّـي ــز ال ـن ـظ ــري ــة بـ ــن األنـ ـظـ ـم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـنــاج ـحــة وال ـفــاش ـلــة .ي ـكــون ال ـخ ـيــار ب ــن أن
تـعـطــي ه ــذه األن ـظ ـمــة األول ــوي ــة لـلـسـيــاســات
ّ
ّ
العامة التي تنفع الكل ،أو أن يلجأ املسؤولون
ّ
الس ـت ـخ ــدام امل ـ ـ ــوارد ال ـع ــام ــة ل ـت ــوزي ــع مـنــافــع
ف ــردي ــة أو خ ـ ّ
ـاص ــة (دو مـسـكـيـتــا وآخ ـ ــرون،
42 :2003؛ دو مسكيتا وروت.)10 ،2000 ،
األنظمة الفاشلة هي من هــذه الفئة الثانية.
ُيـم ـضــي ال ـس ـيــاس ـيــون ع ـم ـرًا بـكــامـلــه ليبنوا
محاسيب محلية ،من خالل
قاعدة موالني أو ّ
التنفيعات الـتــي يــوفــرونـهــا ،ويـتــابـعــون إذا
كانوا قد ورثــوا هــذه القاعدة املحليةّ ،
مهمة
ً
تطويرها .بــدا التيار مستعجال إلــى أقصى
ّ
حـ ّـد فــي بـنــاء قــاعــدة املحاسيب ه ــذه .تحول
ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــون ــي إل ـ ــى اس ـت ـغــال
صفيق للموقع العام من أجــل توزيع منافع
خـ ّ
ـاص ــة ( .)private benefitsواع ـت ـبــر رئـيــس
ّ
التيار أن العمل السياسي كناية عن صفقات
يجريها مــع رج ــال أع ـمــال لتسهيل أمــورهــم
في الحصول على عقود وتلزيمات حكومية،
ويمكن التعويل على هؤالء ،الحقًا ،في تقديم
ّ
التمويل للتيار .واعتبر أن العمل السياسي
هو توفير أوسع مروحة من التعيينات ألزالم
ومعارف.
ّ
وه ـنــاك ن ـمــوذج فــي ك ــل املـنــاطــق والـطــوائــف
ّ
بـ ــأن ي ـح ـتــل م ـت ـم ـ ّـول ــون ال ـس ــاح ــة ،و ّي ـق ـ ّـدم ــوا
مكرمات تفيدهم في ما بعد في الترشح إلى
النيابة واحتالل مواقع وزارية ورسم صورة
مستقبل ل ـب ـنــان .وه ــذا الـخـلــط ب ــن املـتـمـ ِّـول
ّ
والسياسة ،هو القاعدة في كل الدول الفاشلة.
وقد ّ
تحولت قيادة التيار إلى أيدي مجموعة
ّ
متمولني هم أعضاء في مجلس إدارة الشركة
ال ـتــي يـمـلـكـهــا بــاس ـيــل ،وق ــد أص ـبــح أغلبهم
نوابًا ووزراء .وهو يدير الشأن العام بواسطة
هذه املجموعة.

 .2عناصر الشخصية

ّ
املحب للجماعة»
رأى بومايستر أن «االنتماء ِ
( )empathicّ identificationهــو الـشــرط الــذي
ّ
ليتمكنوا
ينبغي أن يتوفر فــي السياسيني
ّ
مـ ــن إق ـ ـنـ ــاع مـ ــن يـ ـت ـ ّ
ـوجـ ـه ــون إلـ ـيـ ـه ــم ب ــأن ـه ــم
ي ـع ـك ـســون هــواج ـس ـهــم (بــومــاي ـس ـتــر:2012 ،
َ
 .)15يـكــون هــذا الـشـعــور مـفـقــودًا لــدى فئتي
النرجسيني ( )narcissistsوعديمي الضمير
( .)psychopathsوح ــن ي ـح ــاول هـ ــؤالء نيل
رض ــى اآلخ ــري ــن ()ingratiation strategies
يخفقون فــي ذلــك (بومايستر وش ــار:1988 ،
.)15
ي ـه ـتـ ّـم ال ـن ــرج ـس ـ ّـي ــون ب ــال ـب ــروز وي ـح ـتــاجــون

(هيثم
الموسوي)

في حوار
لباسيل مع
رجال أعمال
وصف وزراء
حكومة
«التكنوقراط»
ّ
بأنهم أغبياء
وعديمو الجرأة
لعجزهم عن
تمرير الصفقات

ّ
سيحولها إلى مصنع العالم.
إلى الصني،

القنص والتوطين

ّ
يتحدث سمير أمــن عــن عمليات رأس املــال
األج ـن ـب ــي (الـ ـغ ــرب ــي وال ـ ـشـ ــرق آس ـ ـيـ ــوي) فــي
االس ـت ـث ـم ــار وفـ ــي اسـ ـتـ ـي ــراد الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـحــدي ـثــة إلـ ــى الـ ـص ــن .وقـ ــد ق ــام ــت حـكــومــة
ّ
بيكني ،من خالل اإلجراءات والقوانني املتعلقة
بأساليب املـشــاركــة املختلفة ،بـفــرض نسبة
ّ
مهمة من املساهمة في الكثير من املشاريع
ُ
التي كانت تقام على أرض الصني .املساهمة
عنت حـيــازة نسبة فــي العديد مــن املشاريع
الغربية والكورية والتايوانية والتي قامت
بـهــا هــونـكــونــغ ،وك ــذل ــك ،وه ــو األهـ ــم ،فــرض
ت ــوط ــن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وعـ ـ ــدم اح ـت ـك ــاره ــا.
ه ـنــا ،أص ـبــح الـطــريــق مـعـ ّـبـدًا الكـتـمــال دورة
اإلنتاج ،بعد استيعاب هذه التكنولوجيات
وتكييفها ،ومن ثم االنطالق منها وتطويرها
الح ـقــا .وه ــذا مــا فـشـلــت أك ـثــر دول األط ــراف
فــي الــوصــول إل ـيــه .ه ــذا االسـتـيـعــاب لــم يكن
لـيـحـصــل ،ل ــوال الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الصناعية
واملؤس ّ
ّ
ّ
ّ
ساتية
التعليمية
والعلمية
والخدمية
ال ـت ــي ّأسـ ـس ــت ل ـهــا امل ــرح ـل ــة املـ ــاويـ ـ ّـة ،وال ـتــي
ّ
مكنت الصني من أن تكون ،ال كمتلق سلبي
للتقنية فـقــط ،إنـمــا مـشــارك فــي استيعابها
تستفد الـصــن مــن التوطني
وتـطــويــرهــا .لــم
ِ
امل ـبــاشــر لـلـتـكـنــولــوجـيــا الـ ــذي ت ــم م ــن خــال
القوانني النافذة وبالتراضي بني األطــراف،
الدولية
أي بشكل «شرعي»  -بحسب قوانني
ّ
وقوانني منظمة التجارة العاملية  -فقط ،إنما

في المرحلة
التي تلت
الحرب العالمية
ُ الثانية والتي
تعرف بالحقبة
ّالكينزية
شكلت الدولة
الرأسمالية في
المركز وسادة
دعم ورافعة
لشركاتها
االحتكارية
الكبرى
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ُّ
للتحقق باستمرار من نظرة اآلخرين ّ
املؤيدة
ّ
ل ـهــم ،وي ـ ــرون أن ل ـهــم ح ـقــوقــا ع ـلــى اآلخــريــن
( .)entitlementوت ـط ـغ ــى ف ــي شـخـصـ ّـيـتـهــم
ّ
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء ،تـ ـتـ ـح ــك ــم ب ـح ـيــات ـهــم
الحاجة إلــى السيطرة على اآلخــريــن (social
ّ
للتصرف الذي
 ،)dominanceوذلــك كنقيض
ّ
يعبر عنه األسوياء الــذي تكون القاعدة فيه
ّ
التعبير عن مشاعر ود تجاه اآلخرين (social
( )warmthكامبل وبومايستر.)423 :2006 ،
وهـ ــم ال يـسـتـطـيـعــون ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن مـشــاعــر
ُ
ت ـعــاطــف م ــع اآلخ ــري ــن ( ،)empathyولـيـســت
لــديـهــم مـشــاعــر ح ــرج بشكل ع ــام ()scruples
(بــومــاي ـس ـتــر ،)12 :2012 ،ويـتـقــاسـمــون مع
امل ـن ـت ـم ــن إل ـ ــى ف ـئ ــة ع ــدي ـم ــي ال ـض ـم ـي ــر ه ــذه
امل ـ ــواص ـ ـف ـ ــات .الـ ـسـ ـي ــاس ــة ّعـ ـن ــد هـ ـ ـ ــؤالء هــي
«بيزنس» وصفقات ،ال تتوخى سوى املنفعة
وتنتفي منها أية مشاعر أو اعتبارات أخرى.
ي ـت ـق ـ ّـدم ال ـن ــرج ـس ـ ّـي ــون ع ـل ــى اآلخ ـ ــري ـ ــن ،حــن
يعملون ضمن فريق ،وذلك للحاجة الشديدة
ّ
لديهم إلظهار أنهم األفضل .ويقتضي مرور
بعض الوقت ليكتشف اآلخرون مقدار األذى
الذي يلحقه هؤالء بالعمل ّ
برمته.
وقـ ــد بـ ــات م ـل ـ ّـح ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ــرئ ـي ــس ال ـت ـيــار
إع ـ ــادة ال ـت ـمــوضــع م ــع ب ــدء ال ـس ـبــاق لــرئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وب ـ ــدت قـ ـ ّـوتـ ــه ك ـم ــا لـ ــو كــانــت
مـسـتـعــارة كـمــا ي ـقــول بـعــض ال ـبــاح ـثــن .بــدا
مفتقدًا لشرعية مسيحية ،ومستعيضًا عنها

ّ
بالدعم املوفر له من خــارج الطائفة .وترافق
ذلــك مــع بهلوانيات وم ــزاي ــدات فــي الخطاب
وفي املوقف بكلفة فادحة على اللبنانيني.
وف ــي ّ األش ـهــر ال ـتــي سـبـقــت االن ـت ـفــاضــة ،كــان
ي ـت ـن ــق ــل ب ــوتـ ـي ــرة غ ـي ــر ط ـب ـي ـع ـيــة فـ ــي أن ـح ــاء
ً
الجمهورية شـمــاال وجـنــوبــا وشــرقــا وغــربــا،
وف ــي مــواكــب مــن ع ـشــرات ال ـس ـي ــارات ،إللـقــاء
م ـح ــاض ــرات وامل ـســاه ـمــة ب ـم ـهــرجــانــات .كــان
اح ـ ـتـ ــرام م ــوق ــع رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة يـجـبــر
أنــاســا كثيرين على تلبية الــدعــوة لحضور
ّ
م ـهــرجــانــات يـنــظـمـهــا بــاس ـيــل وي ـل ـقــي فيها
خطبًا طويلة ال يعرف الناس ماذا يريد منها.
وقد تفاجأ اللبنانيون من مقدار ّ
تردي عالقة
ّ
باسيل مع األفرقاء اآلخرين من كل األطياف.
ّ
اختبر الكل صعوبة العالقة مع هــذا النوع،
وانـتـفــت عند البعض الــرغـبــة بمتابعة هذه
العالقة كائنًا ما كانت منافعها.
ثم جاءت انتفاضة  17تشرين لتقول لباسيل
ّ
ّ
ّ
إن هناك حدودًا لكل شيء ،وإن فترة السماح
ال ـطــوي ـلــة ال ـتــي ح ـظــي ب ـهــا م ــن ق ـبــل جـمـهــور
امل ـس ـي ـح ـيــن ق ــد ان ـت ـه ــت .ف ــوج ــئ امل ـتــاب ـعــون
بالكراهية الـتــي استثارها شخصه بــالــذات
لدى الجمهور وجرى التعبير عنها.
لم ّ
يقدم التيار بعد االنتفاضة فكرة واحــدة
ّ
فــي تفسير مــا يعنيه بــاإلصــاح .تجلت ،في
حينه ،حــالــة «الصفر أفـكــار» بــوضــوح أكبر.
ّ
احتمى وراء حـ ّـجــة واح ــدة« :مــا خــلــونــا» .أي

ّ
كــنــا نــرغــب ب ــاإلص ــاح واص ـطــدم ـنــا بــرفــض
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وذلـ ـ ــك فـ ــي تـ ـن ــاق ــض صـ ـ ـ ّـارخ مــع
املـمــارســة اليومية القائمة على الـتــدخــل في
عمل اإلدارة العامة وتوفير الحماية لشبكات
من اللصوص.
وفــي حــوار لباسيل مع رجــال أعـمــال ،وصف
ه ـ ّـذا األخ ـي ــر وزراء ح ـكــومــة «ال ـت ـك ـنــوقــراط»
بأنهم أغبياء وعديمو الجرأة ،وذلك لعجزهم
عــن تـمــريــر الـصـفـقـ ّـات والـتــوقـيــع عـلــى عقود
للمحظيني .ووجد أنها كانت غلطة كبيرة له
أن يترك ال ــوزارة التي بــدا وكــأن ال مـبـ ّـرر لها
ّ
ّ
املعنيون
إل لتمرير الصفقات .وقــد أصـبــح
فــي الـتـيــار أكـثــر اسـتـشــراســا فــي مــلء املــواقــع
ال ـعــامــة بـ ـ ــاألزالم ،بـعــدمــا لـفـظـهــم مجتمعهم
ونزع عنهم أية شرعية في التمثيل .وتواطأ
هذا األخير مع أطــراف مهيمنة في الطوائف
األخـ ــرى لــإطـبــاق عـلــى امل ــوج ــود مــن املــواقــع
ال ـع ــام ــة .وك ــان ــت اإلدارة ال ـع ــام ــة ع ـلـ ّـى مــدى
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة م ـي ــدان ع ــزل لــأكــفــاء من
ّ
املواقع التي يحتلونها.
لم ُي ِّ
عدل شيئًا في تعاطي هــؤالء املسؤولني
م ــع أدوارهـ ـ ــم أن ي ـكــون لـبـنــان ق ــد ب ــات دول ــة
نفطية .لــم يخطر ببالهم أن يـجــري تسريع
ـروة .ل ــم يـتـنـ ّـبــه أح ــد إلــى
اس ـت ـث ـمــار ه ــذه الـ ـث ـ ّ
إمكان التفاوض مع املنقبني عن النفط والغاز
بــأفـكــار جــديــدة وجــريـئــة يـكــون الـهــدف منها
حـفــظ ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة للبنانيني وحـمــايــة
لبنان من االنــدثــار باإلحباط والهجرة .بقي
الصراع على املواقع والــوزارات الستثمارها
فــي تــوزيــع املنافع هــو الـقــاعــدة .وبقيت هذه
الصراعات مادة وحيدة لإلعالم تنقل وسائله
تفاصيلها ،وتسجن هــذا الشعب الشقي في
إســارهــا .أهـمــل السياسيون األمـ ّـيــون هــؤالء
إمكان تحويل الدولة من خالل أجهزة إدارية
جديدة إلى دولة تنموية .أي دولة تدفع إلى
األمــام بمشروع إنفاق عــام استثماري يعيد
ثقة أبناء هذا الشعب ببلدهم وبإمكان بناء
غد لهم وألوالدهم فيه.
يـنـتـظــر املـسـيـحـيــون وكـثـيــر م ــن الـلـبـنــانـيــن
انحسار الجائحة وعودة التواصل بني الدول
ّ
ليتقدموا بطلبات هجرة جماعية من بالدهم،
ّ
وذلــك عن قناعة بــأن هذه بالد ال تستحقهم.
ّ
تقرأ اليأس على وجه كل واحد منهم ،وسوف
يختفون من املشهد العام في وقــت قياسي.
هــذا مــا جـنــوه مــن انـتـظــار اإلص ــاح على يد
هذه املجموعة .وهذا هو الثمن الذي ستدفعه
جماعة طائفية بكاملها من إيكال مستقبلها
إلى هؤالء.
* أستاذ جامعي

أكثر بشكل «غير شرعي» ،أي عبر اقتناص
التكنولوجيا وقرصنة جــزء مـهـ ّـم منها من
ّ
متعددة الجنسيات التي
الشركات الكبرى
ّ
بحثية ضخمة لها على األرض
أقامت مراكز
ّ
الصينية ،مستفيدة من املزايا الكبيرة التي
ّ
تؤمنها البنية التحتية العلمية الصينية،
املـ ــاديـ ــة م ـن ـه ــا والـ ـبـ ـش ــري ــة م ـت ــدن ـي ــة األج ـ ــر.
وه ــذا مــا تشتكي مـنــه ه ــذه ال ـشــركــات ،منذ
التسعينيات وحتى اليوم ،ولكن ال هي تنقل
ّ
مــراكــز أبحاثها خ ــارج الـصــن وتتخلى عن
ّ
املزايا املتاحة  -بالرغم من أن بعضها فعل
ً
ذلك بالفعل «سامسونغ الكورية مثال»  -وال
الحكومة الصينية تأخذ هذه الشكاوى على
محمل الجد أو تتعامل معها بشكل ّ
فعال.

ت ـقــوم ع ـلــى ث ـقــافــة مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ع ــن تلك
الشائعة في بقية أنحاء العالم ،تسمى ثقافة
الـكــوبـيـكــات ،وتـعـنــي :إذا أتــى أحــد األط ــراف
املـنـخــرطــة فــي ه ــذه العملية بـفـكــرة جــديــدة
ّ
أو ابـتـكــار جــديــد ،ف ــإن اآلخــريــن سيقومون
«بسرقتها» فــورًا ،طبعًا هنا ال توجد سرقة
فهي ببساطة متاحة .يجب هنا على صاحب
الـفـكــرة ال ـجــديــدة ال ـت ـصـ ّـرف بـســرعــة قـبــل أن
ي ـقــوم غ ـيــره بــاسـتـغــالـهــا .بـحـســب هــارفــي،
ّ
يتصف هــذا اإلج ــراء املفتوح بالديناميكية
اإلبــداع ـيــة إل ــى أقـصــى ال ــدرج ــات .ه ــذا الجو
اإلب ــداع ــي ه ــو م ــا ســاهــم بـمـضــاعـفــة م ـعـ ّـدل
ّ
براءات االختراع في ما يتعلق بتكنولوجيا
الجيل الخامس لشبكة اإلنترنت ،وبتطوير
الحواسيب والـهــواتــف املحمولة .طبعًا في
وادي الـسـيـلـيـكــون األم ـي ــرك ــي إذا م ــا ســرق
أحدهم فكرة  -انتهك حقوق امللكية الفكرية
ّ
 فستترتب على ذلك تبعات قانونية جدية.ي ـق ـت ـبــس ه ــارف ــي م ـق ـط ـعــا م ــن ال ـك ــات ــب ك ــال
ف ــو ل ــي ،عــالــم الـكــومـبـيــوتــر ورجـ ــل األع ـمــال
التايواني املولود في أميركا ،بعد أن يصف
هــذا االقـتـبــاس بــاملــرعــب« :رواد األع ـمــال في
وادي السيليكون اكتسبوا سمعتهم كأكفأ
ّ
ّ
مؤسسون
واملطورين في أميركا.
العاملني
ّ
ورواد ّ
شبان مليؤون بالشغف والحماس.
ـال م ــن ال ـج ـهــد وال ـع ـمــل لـلـخــروج
ق ـض ــوا ل ـي ـ ٍ
بمنتج جديد .لقد أمضيت عقودًا في البحث
وال ـت ـقـ ّـصــي ف ــي ك ــا امل ـج ـمـعــن اإلب ــداع ـي ــن،
وادي السيليكون فــي أمـيــركــا ،وم ــا يقابله
م ــن ال ـج ـهــد ال ـت ـق ـنــي ال ـص ـي ـنــي وامل ـج ـم ـعــات

ّ
ّ
ّ
وادي السيليكون
املتعلقة بــه ً .أؤكــد لكم أن ً
يبدو خــامــا ورخ ـوًا مـقــارنــة بمنافسيه في
ّ
الجهة األخرى من الباسيفيك .إن نجاح رواد
ّ
يخص اإلنترنت
األعـمــال الصينيني فــي مــا
ف ــائ ــق الـ ـس ــرع ــة وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى مـ ــا هـ ــو ع ـل ـيــه،
م ــن خ ــال ال ـص ـمــود ف ــي أك ـثــر ج ــو تنافسي
ـاس عـلــى سـطــح الـكــوكــب .وحـيــث السرعة
قـ ٍ
أم ــر ج ــوه ــري ،ي ـبــدو املـشـهــد الـتـكـنــولــوجــي
ال ـص ـي ـن ــي م ـث ــل ح ـل ـبــة املـ ـص ــارع ــة ف ــي أح ــد
املــدرجــات الــرومــانـيــة الـقــديـمــة ،حيث تكون
ً
املعركة حـيــاة أو مــوتــا ،وحيث ال وازع لدى
الخصوم في معركة البقاء».
هـ ــذا امل ـش ـهــد ال ـج ــدي ــد ي ـب ــدأ ب ـت ـمــزيــق واق ــع
ّ
التخلف التقني واالحـتـكــار العلمي وبنية
إنتاج العلم السياسية الطبقية ،هو يخلق
ّ
ثقافة تكنولوجيا فريدة تشكل حافزًا للقفز
ب ــاألم ـت ــار ف ــي املـ ـج ــاالت الــرق ـم ـيــة الـحــديـثــة
ّ
وإنترنت األشياء .هنا ،نالحظ أن املنافسة ال
تمنع أن يستفيد الجميع من الجميع ،وبشكل
فوري ،وتحت سلطة دولة تعرف ّ
الحد املفيد
بــن املــركــزيــة اإلداريـ ــة والــامــركــزيــة ،بحيث
تــرعــى اإلب ـ ــداع الــرأس ـمــالــي ال ـف ــردي بــدافـعــه
ال ــرب ـح ــي ،ول ـك ــن تــوج ـهــه ف ــي ال ــوق ــت نفسه
على أن يكون تحت سقف املجتمع واملنفعة
العامة .وهذا أيضًا اختراق ثقافي ومفهومي
للمنظومة املعرفية التي فرضتها الواليات
املتحدة األميركية القائمة على احتكار العلم
ّ
إنسانيته في
واملنفعة وتسليع اإلبداع ونزع
ما يعرف بحقوق امللكية الفكرية.
* باحث سوري

الال-ملكية الفكرية ،ثقافة الـCopycat
خالل السنوات الخمس املاضية ،كان انبثاق
ّ
املخصصة لتطوير التكنولوجيا
املـنــاطــق
العليا فــي الـصــن (ب ــدأت فــي بـيـكــن) ،وهي
املـ ـع ــادل ال ـص ـي ـنــي لـ ـ ــوادي ال ـس ـي ـل ـي ـكــون في
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة .وب ــال ـع ــودة
إل ــى دي ـف ـيــد ه ــارف ــي ،ول ـك ــن ب ـعــد م ــا ي ـقــارب
العقد على كتابه عــن الليبرالية الـجــديــدة،
حـ ـي ــث ي ـ ـشـ ــرح ف ـ ــي أح ـ ـ ــد أجـ ـ ـ ـ ــزاء س ـل ـس ـل ـتــه
االقتصادية على شبكة اإلنترنت واملعنونة:
أهـمـيــة ال ـصــن ف ــي االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي The
Significance of China in the Global
ّ
 Economyف ــي شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر  ،2019أن
ه ــذه امل ـســاحــات املـخـ ّـصـصــة لـ ــرواد األع ـمــال
واالبـتـكــارات والـشــركــات الناشئة والــرائــدة،
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اليمن تــواصــل الــريــاض االلـتـفــاف على مطلب صنعاء وقف
القرصنة البحرية التي يمارسها «التحالف» في البحر األحمر ،عبر
اتهام «أنصار الله» بتهديد إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
ّ
المتجددة تلك ،فتح جبهة
وإذ تحاول السعودية ،باتهاماتها
يمكن من خاللها التعويض عن خسارتها في مأرب ،فهي
ّ
تمهد أيضًا لمزيد من تشديد الحصار على ميناء الحديدة

ُ
ّ
«أنصار الله» تهدد المالحة الدولية

السعودية تنقل
معركتها إلى
البحر األحمر
صنعاء ــ رشيد الحداد
لـلـمـ ّـرة الـثــانـيــة خ ــال ال ـعــام ال ـجــاري،
ّلوحت السعودية بتدويل أزمتها في
اليمن ونقل املعركة الـبـ ّـريــة الخاسرة
إلــى البحر األحمر وبــاب املندب .وفي
أعـ ـق ــاب تـ ـه ــدي ــدات ج ــدي ــدة أطـلـقـتـهــا
ص ـن ـعــاء األس ـب ــوع امل ــاض ــي بهجمات
ج ـ ــوي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـع ـس ـك ــري ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـح ـي ــوي ــة لـلـمـمـلـكــة،
زع ـم ــت الـ ــريـ ــاض أن ـه ــا أف ـش ـل ــت ع ــددًا
م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـب ـحــريــة ال ـت ــي ّادع ــت
ُ
أنها أطلقت مــن ميناء الحديدة غرب
اليمن ،وهي الذريعة نفسها التي لجأ
إل ـي ـهــا ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان ق ـبــل خمسة
أش ـهــر لـتـشــديــد ح ـص ــاره ع ـلــى مـيـنــاء
الحديدة ،ومنع عشرات السفن ُامل ّ
حملة
بالغذاء والدواء والوقود من الوصول
إلـ ــى امل ـي ـن ــاء ،مـتـسـ ّـبـبــا ب ــأزم ــة خــانـقــة
ف ــي املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة كـ ــادت تــوقــف
األن ـش ـط ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واإلن ـت ــاج ـي ــة
والخدمية كافة في املحافظات الواقعة
تحت سيطرة حكومة صنعاء.
رسائل صنعاء التي وصلت إلى ميناء
جـ ـي ــزان وعـ ـ ــدد م ــن م ـ ـطـ ــارات املـمـلـكــة

خ ــال ال ـف ـتــرة امل ــاض ـي ــة ،ك ــان ــت جــويــة
ولـيـســت ب ـحــريــة ،وآخ ــره ــا اسـتـهــداف
م ـن ـص ــة ال ـت ـف ــري ــغ ال ـع ــائ ـم ــة ال ـتــاب ـعــة
ملحطة توزيع املنتجات البترولية في
جـيــزان مطلع األسـبــوع ال ـجــاري .ومع
انهيار الــدفــاعــات الجوية السعودية،
وعـجــزهــا عــن حماية منشآت اململكة
االسـتــراتـيـجـيــة ،ع ـمــدت ال ــري ــاض إلــى
التهويل ّ فــي شــأن أثــر تلك الضربات
َ
التي تتلقاها ،والتي لم ُيعلن معظمها
مــن ِقـ َـبــل صـنـعــاء ،واع ـت ـبــرت الــرســالــة
األخيرة التي ّأدت إلى احتراق منصة
تفريغ النفط في ميناء جيزان تهديدًا
إلم ـ ــدادات الـطــاقــة الـعــاملـيــة ولـلـتـجــارة
العاملية ،على رغــم أن مطالب صنعاء
واض ـحــة وال تـتـجــاوز وق ــف القرصنة
الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ـت ــي يـ ـم ــارسـ ـه ــا ت ـحــالــف
ال ـعــدوان فــي البحر األح ـمــر ،واإلف ــراج
ع ـ ــن سـ ـف ــن الـ ـ ــوقـ ـ ــود املـ ـحـ ـتـ ـج ــزة م ـنــذ
خ ـم ـس ــة أش ـ ـهـ ــر ،وعـ ـل ــى م ـت ـن ـهــا أك ـثــر
َ
مــن  320ألــف طــن مــن مـ ّـادتــي البنزين
والــديــزل ،واالل ـتــزام بعدم إعــاقــة مــرور
الشحنات التجارية التي تخضع آللية
التفتيش األمـمـيــة فــي جيبوتي وفــق
الـقــرار الــدولــي  2216وحصولها على

َت ّ
سببت القرصنة البحرية التي يمارسها «التحالف» بأزمة إنسانية في مناطق سيطرة «اإلنقاذ» (أ ف ب)

تصاريح دخول إلى امليناء.
وجاء ّ
رد الرياض على رسائل صنعاء
فــي صــورة اتهامات لألخيرة بتهديد
امل ـ ــاح ـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـ ــاب املـ ـن ــدب
وجنوب البحر األحـمــر .وزعــم تحالف

مصادر في ميناء الحديدة أبدت
استغرابها من حالة «الهوس»
التي يعيشها «التحالف»
ال ـعــدوان ،فــي بيان صــادر عنه السبت
املاضي ،أن "قواته البحرية عثرت على
لـغــم ب ـحــري ن ـشــره الـحــوثـيــون جنوب
البحر األحمر لتهديد املالحة الدولية،
مــن أص ــل أكـثــر مــن  170لغمًا بـحــريــا".
واتهم البيان ،الذي جاء بعد يوم واحد
مــن إع ــان املـتـحــدث بــاســم "الـتـحــالــف"

تركي املالكي قيام البحرية السعودية
بتدمير زورق ــن مفخخني ق ــال إنهما
انـطـلـقــا مــن مـحــافـظــة ال ـحــديــدة ،قــوات
صنعاء بـ"تحويل ميناء الحديدة إلى
مـكــان إلط ــاق الـصــواريــخ الباليستية
وال ـ ـطـ ــائـ ــرات ب ـ ــدون طـ ـي ــار وال ـ ـ ـ ــزوارق
ّ
واملسيرة عن بعد وكذلك نشر
املفخخة
األلغام البحرية عشوائيًا" .لكن مصادر
فــي امليناء أبــدت استغرابها مــن حالة
"الـ ـه ــوس" ال ـتــي يـعـيـشـهــا "ال ـت ـحــالــف"،
واعتبرت في حديث إلى "األخبار" تلك
التصريحات "تحريضًا واضـحــا على
مـيـنــاء ال ـحــديــدة املــدنــي وال ــذي يوجد
فــي داخـلــه عــدد مــن املراقبني الدوليني
ال ـتــاب ـعــن لــأمــم امل ـت ـحــدة وف ــق ات ـفــاق
اس ـتــوك ـهــولــم"ُ ،مـحـ ّـمـلــة األم ــم املـتـحــدة
املـســؤولـيــة الـكــامـلــة عــن تــداعـيــات هــذا
التحريض الذي يكشف ّ
"توجه العدوان
لالستمرار في تشديد الحصار".
وك ـ ــان ـ ــت ق ـ ــد س ـب ـق ــت صـ ـنـ ـع ــاء ،ال ـت ــي

تـتـعــامــل مــع مـلــف أم ــن الـبـحــر األحـمــر
بعقالنية وحـ ــذر ،ات ـهــامــات ال ـع ــدوان،
بالكشف عن ضلوع السعودية في نقل
العشرات من عناصر تنظيم "القاعدة"
َ
مــن محافظتي البيضاء وأبــن (عقب
سقوط معاقل التنظيم منتصف آب/
أغ ـس ـطــس امل ــاض ــي ف ــي م ـن ــاط ــق يـكــا
وقيفة تحت سيطرة الجيش واللجان
الشعبية) إلى الساحل الغربي .وخالل
لقاء نائب رئيس هيئة األركان العامة
التابع لصنعاء ،اللواء على املوشكي،
نائبة رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم
اتفاق الحديدة ،دانييال كروسالك ،قبل
ّ
حوالي أسبوعني ،حذر املوشكي ،وهو
رئيس فريق صنعاء إلعــادة االنتشار
فــي الـحــديــدة ،مــن "تــداعـيــات استقدام
ق ــوى الـ ـع ــدوان وال ـس ـعــوديــة ملجاميع
من اإلرهابيني ونشرهم على الشريط
الساحلي للمخا وباب املندب بغرض
اس ـت ـهــداف الـسـفــن ال ـعــابــرة للمضيق

وتهديد أمن املالحة الدولية" ،وطالب
"األمــم املتحدة بالقيام بدورها وإلزام
دول ال ـعــدوان بــإيـقــاف ال ـخــروقــات في
الـ ـح ــدي ــدة وإطـ ـ ـ ــاق س ـف ــن امل ـش ـت ـقــات
ال ـن ـف ـط ـي ــة" ،مـ ــؤك ـ ـدًا "ال ـ ـت ـ ــزام ال ـج ـيــش
واللجان الشعبية بتنفيذ التزاماتهما
ّ
في ما يتعلق بمحافظة الحديدة ،على
الــرغــم مــن الـخــروقــات املستمرة لقوى
العدوان" .
وفـ ــي أعـ ـق ــاب ذلـ ـ ــك ،ش ـه ــدت س ــواح ــل
الـحــديــدة ،األح ــد املــاضــي ،أول عرض
عـ ـسـ ـك ــري ب ـ ـحـ ــري ل ـ ـعـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مــن
ـزوارق الـقـتــالـيــة املـخـتـلـفــة .الـعــرض
ال ـ ـ
َ ّ
ال ـ ـ ـ ــذي ن ــظـ ـمـ ـت ــه قـ ـ ـي ـ ــادة ق ـ ـ ـ ــوات خ ـفــر
الـ ـس ــواح ــل (ق ـ ـطـ ــاع ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر)
الـتــابـعــة لـصـنـعــاء ،بـحـضــور ق ـيــادات
عـسـكــريــة وأم ـن ـيــة ك ـب ـيــرة ،ت ــزام ــن مع
إطالق مشروع إعادة جاهزية الزوارق
البحرية ،في إطار مواكبة تطوير أداء
عمل خفر السواحل ،لحماية املوانئ

ّ
تبدلت سـ ّ
ـرديــة تحالف الـعــدوان في
اليمن ،ولــم يعد طريق الـســام يبدأ
م ــن ال ـ ـتـ ــزام ص ـن ـع ــاء ب ــ"امل ــرج ـع ـي ــات
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة" ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــودة "ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة"،
وتسليم السالح الثقيل والصواريخ
الـبــالـيـسـتـيــة ،ب ــل ب ــات أقـ ـ ُ
ـرب الـطــرق
إل ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــام ،ك ـم ــا ت ـ ـ ــراه الـ ــريـ ــاض،
ّ
التوصل إلى اتفاق مع حركة "أنصار
ال ـلــه" عـلــى إن ـشــاء منطقة عــازلــة في
الشريط الحدودي الواقع بني اليمن
والسعودية .وهو املطلب نفسه الذي
رف ـض ـتــه ال ـح ــرك ــة م ـنــذ الـ ـع ــام األول
ل ـل ـع ــدوان ،ودع ـ ــت إزاءه إلـ ــى إقــامــة
عالقات قائمة على االحترام املتبادل
وامل ـ ـصـ ــالـ ــح امل ـش ـت ــرك ــة بـ ــن ال ـ ـ ــدول،
ّ
ّ
السرية
وتجاهلته في كــل اللقاءات
والعلنية ،املباشرة أو غير املباشرة،
الـتــي ج ــرت مــع الـجــانــب الـسـعــودي،
ّ
وفي كل املشاورات التي رعتها األمم
املتحدة بني األطراف اليمنيني.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا م ــا ب ــن  2016و،2019
ح ــاول ــت الـ ــريـ ــاض إح ـ ـ ــداث اخ ـت ــراق
ع ـس ـكــري ع ـلــى األرض ف ــي جـبـهــات
الـ ـ ـح ـ ـ ّـد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ل ـ ـفـ ــرض م ـن ـط ـقــة
ع ــازل ــة ب ـق ــوة الـ ـس ــاح ،ح ـيــث دفـعــت
بـقــوات ســودانـيــة ،ونـشــرت أكـثــر من
 20لـ ـ ـ ً
ـواء ع ـس ـكــريــا ي ـم ـن ـيــا ،بعضها

مــوالـيــة لـلــريــاض ،ودف ـعــت بـعــدد من
ـوات النخبة
ألوية الحرس امللكي وقـ ً
الـ ـسـ ـعـ ــوديـ ــة ،م ـس ـت ـخ ــدم ــة مـخـتـلــف
أنواع األسلحة لتخوض معركة غير
متكافئة مع قــوات صنعاء .لكن ذلك
التصعيد ،الذي شمل جبهات ميدي
ف ــي ح ـجــة وال ـب ـق ــع وال ـظ ــاه ــر وبــاقــم
ً
وصوال إلى كتاف في صعدة،
وعلب،
ّ
ان ـت ـه ــى بـ ـت ــوغ ــل ال ـج ـي ــش وال ـل ـج ــان
الشعبية فــي العمق الـسـعــودي على
امتداد الشريط الحدودي في جيزان
وعسير ،وتكبيد الـقــوات السعودية
خسائر فادحة في األرواح والعتاد،
وإنـ ـه ــاء م ـغ ـ ّـام ــرة ال ــري ــاض بـهــزيـمــة
َ
ق ــاس ـي ــة ت ـم ــث ـل ــت فـ ــي ع ـم ـل ـيــة "ن ـصــر
م ــن الـ ـل ــه" الـ ـت ــي س ـق ـطــت ف ـي ـهــا ع ـ ّـدة
معسكرات بكامل عتادها وعديدها
تـحــت سـيـطــرة ق ــوات صـنـعــاء أواخ ــر
آب /أغ ـس ـطــس  ،2019لـيـسـقــط حلم
الـ ـس ـع ــودي ــة بـ ـف ــرض م ـن ـط ـقــة ع ــازل ــة
ُ
بــال ـقــوة ،وت ـجـ َـبــر ال ــري ــاض عـلــى فتح
تشرين
باب التواصل مع صنعاء في
ً
األول /أكـتــوبــر املــاضــي ،مستخدمة
لغة االسـتـجــداء لتالفي نشر وقائع
هزائمها العسكرية في وادي آل أبو
جبارة وفي البقع وكتاف.
ومع سقوط الخيار العسكري ،عادت
الرياض ّ
مجددًا إلى الترويج ملطلبها

عبر تسريبات إعالميةّ ،
تحدثت فيها
عن تقديمها عرضًا (خالل مباحثات
بني وفد صنعاء املفاوض في مسقط
وم ـس ــؤول ــن س ـع ــودي ــن ع ـبــر دائـ ــرة
تلفزيونية) بوقف إطالق النار مقابل
موافقة "أنصار الله" على إقامة منطقة
ّ
الحد الجنوبي ،متجاهلة
عازلة في
أن الحركة أطلقت مبادرة شاملة في
ح ــزي ــران /يــون ـيــو امل ــاض ــي ،تـشـتــرط
فيها الـتـفــاوض مــع الـسـعــوديــة على
قــاعــدة ال ـنـ ّـد لـلـنـ ّ ُـد .ووف ـقــا لنصوص
م ـبــادرة ال ـســام امل ـقـ ّـدمــة مــن صنعاء

تخشى الرياض من موقف ّ«أنصار
الله» الضبابي من «اتفاق جدة»
لألمم املتحدة ،فإن ثاني ّ
أهم بنودها،
ّ
بـعــد وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ،يـنــص على
الـتــزام دول ال ـعــدوان بسحب الـقــوات
األجنبية من األراضــي اليمنية كافة،
من دون ّ
أي استثناء.
ّ
وردت ص ـن ـع ــاء ع ـل ــى ال ـت ـس ــري ـب ــات
ّ
السعودية بعدة رسائل ،كان أبرزها
مــا ج ــاء عـلــى لـســان رئـيــس "املجلس
الـسـيــاســي األعـ ـل ــى" ،م ـهــدي امل ـشــاط،
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،م ـ ــن أن ط ــري ــق
الـســام فــي اليمن يبدأ مــن الجوانب

اإلنسانية ،و"إن أراد السعوديون أن
يشعروا بالتفاؤل ،فعليهم الدخول
إلى بوابة السالم عبر هذه الجوانب".
ّ
وع ــل ــق امل ـش ــاط ع ـلــى إع ـ ــراب م ـنــدوب
الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن عــن
تفاؤله بخطوات السالم ،بالقول" :ال

تجاهلت «أنصار الله» مطلب إقامة منطقة عازلة في كلّ جوالت التفاوض (أ ف ب)

تقرير

ٍّ
تخل سوداني عن مصر
في مفاوضات «النهضة»
ربحت إثيوبيا ورقة جديدة
في مفاوضات ّ
«سد
ّ
النهضة» ،في ظل تصاعد
الخالف المصري ـ ـ السوداني،
على رغم محاوالت القاهرة
احتواءه ،وتقديم تنازالت
ّ
للخرطوم في ملفات عدة
القاهرة ــــ رمزي باشا
ب ـم ـك ــاس ــب وخ ـ ـسـ ــائـ ــر ،ان ـت ـه ــى ال ـل ـق ــاء
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ب ـ ــن وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة
ّ
وإثيوبيا،
وال ــري من مصر والـســودان ّ
أمـ ـ ــس .ص ـح ـيــح أن وجـ ـ ــود م ـم ــث ــل عــن
ّ ً
ّ
تحوال
الخارجية اإلثيوبية لــم ُيشكل
ج ــذري ــا ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،وخ ــاص ــة مع
ب ـقــاء ال ـن ـقــاط ال ـعــال ـقــة ،لـكــن االجـتـمــاع
انتهى بمكاسب ألديس أبابا وخسارة
للقاهرة وجمود في موقف الخرطوم،
ّ
ل ـتـبـقــى أزم ـ ــة «س ـ ـ ّـد ال ـن ـه ـضــة» مـعــلـقــة
حـتــى إش ـعــار آخ ــر .وس ــط ذل ــك ،تسعى
إثـيــوبـيــا إل ــى مـنــع مـصــر مــن استغالل
األزم ـ ــة ف ــي إق ـل ـيــم ال ـت ـي ـجــراي م ــن أجــل
التصعيد ضـ ّـد الحكومة املــركــزيــة ،وال
ّ
ظل وجود ّ
تحركات إريترية
سيما في
ل ـل ــوس ــاط ــة .ي ــأت ــي هـ ــذا ف ـي ـمــا يـتـسـ ّـبــب
امل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي وص ـف ـتــه
القاهرة بـ«املتعنت» ،كما ينقل مصدر
دبلوماسي في حديث إلــى «األخـبــار»،
بجعل مصر تخسر كثيرًا ،بعدما كانت
ُت ّ
عول على الوحدة في نهج التفاوض
بينها وبني السودان.
َ
ف ــي األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة ،ق ـ ّـدم ــت مصر
إلـ ــى ال ـ ـسـ ــودان ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـن ــازالت
واملـ ـس ــاع ــدات ل ـض ـمــان ال ـح ـصــول على
دعمه فــي مفاوضات الـسـ ّـد ،إلــى درجــة
إج ـ ـ ــراء ت ــدريـ ـب ــات ع ـس ـك ــري ــة مـشـتــركــة
بني البلدين في سابقة لم تحدث منذ
سـ ـن ــوات .ول ـك ــن ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،فــاجــأت

ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة املـ ـص ــري ــن
ّ
لتمسكها
باالنسحاب من املفاوضات
بــوجـهــة نـظــرهــا الـقــائـمــة عـلــى «ات ـبــاع
ن ـه ــج جـ ــديـ ــد» فـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،وس ــط
ُ
رفض مصري وإثيوبي لذلك .وتجري
مصر حاليًا تدريبات عسكرية ّ
موسعة
ُ
مــع ال ـســودان فــي املـجــال الـجــوي أطلق
عليها «ن ـســور الـنـيــل» ،وي ـشــارك فيها
طـ ـ ّـيـ ــارون م ـص ــري ــون وع ـس ـك ــري ــون من
ال ـق ــوات الـخــا ُصــة فــي قــاعــدة «م ــروي»،
وه ــي خـطــوة فـ ّـســرت عـلــى أنـهــا رســالــة
إلى أديــس أبابا ،لكن موقف الخرطوم
أمس أطاح هذا التفسير.
في التفاصيل ،يرعى االتحاد األفريقي
املباحثات منذ شهور ،ويرغب السودان
فــي االحتكام إلــى خـبــراء أفــارقــة فــي ما
ّ
يتعلق بالتفاوض بني البلدان الثالثة،
وهو ما تتخوف منه مصر ،ليس لنقص
الـ ـخّـ ـب ــرة املـ ـت ــوق ــع ل ـ ــدى ال ـش ـخ ـص ـيــات
املــرشـحــة فـقــط ،باملقارنة مــع نظرائهم
األوروبـ ـ ـي ـ ــن واألمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ب ــل جـ ـ ّـراء

ّ
قدمت مصر
إلى السودان
تنازالت ومساعدات
لضمان دعمه

مـخــاوف مــن تلقيهم رشــى أو إغ ــراءات
لتغيير مواقفهم النهائية .وبموجب
ُّ
ما اتفق عليه في االجتماعات السابقة،
ّ
فقد اخـتــارت كــل دولــة خبيرين لوضع
م ـس ــار ل ـل ـم ـفــاوضــات ب ـعــد االعـ ـت ــراض
امل ـص ــري واإلث ـي ــوب ــي عـلــى تـعــزيــز دور
ّ
ليتحول الخالف اآلن
الخبراء األفارقة،
بني الــدول الثالث حــول آلية التفاوض

إلنهاء األزمة ،وليس التفاصيل الفنية
أو ال ـخ ـط ــوات ال ــواج ــب ات ـخ ــاذه ــا .أم ـ ٌـر
تــرى فيه القاهرة نهاية لــدور االتحاد
األفريقي ،ما لم تتدخل جنوب أفريقيا
بوصفها رئيس االتحاد.
على رغــم اإلخـفــاق املتوقع لالجتماع،
جـ ـ ـ ــاء مـ ـف ــاجـ ـئ ــا إعـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ّ
ـري
الـ ـس ــودان ــي ،ي ــاس ــر عـ ـب ــاس ،ف ــي بـيــان
منفرد ،رفض بالده مواصلة التفاوض
وف ـ ــق امل ـن ـه ــج الـ ـس ــاب ــق ،وم ـطــال ـب ـت ـهــا
بإرجاع القضية إلى االتحاد األفريقي،
مـ ــا ي ـع ـك ــس ح ــال ــة الـ ـتـ ـش ــرذم ال ـ ـحـ ـ ّ
ـادة
بـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ـع ــد اج ـت ـم ــاع
الـ ـس ــاع ــات ال ـ ـثـ ــاث .وس ــريـ ـع ــا ،أج ــرت
الرئاسة املصرية اتصاالت مع املجلس
ال ـع ـس ـكــري وال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـخــرطــوم
ملناقشة األمــر على مستوى منخفض
مـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ،مـ ــع اتـ ـ ـص ـ ــاالت أخـ ــرى
مرتقبة بعضها غير معلن .كما ُيتوقع
أن ي ـجــري وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـصــري،
ســامــح ش ـكــري ،مــزي ـدًا مــن االت ـصــاالت
ليس مــع الـخــرطــوم حـصـرًا ،وإنـمــا مع
ن ـظ ــرائ ــه األوروب ـ ـيـ ــن ت ـم ـه ـي ـدًا إلحــالــة
ّ
املـ ـل ــف كـ ـك ــل إل ـ ــى م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن قـبــل
الصيف املقبل.
أي ـ ـض ـ ــا ،ال تـ ــرغـ ــب مـ ـص ــر ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
االت ـحــاد األفــريـقــي ق ــرارًا بــإحــالــة امللف
إلــى إح ــدى اللجان الخاصة باالتحاد
م ــن أج ــل اس ـت ـمــرار ال ـت ـف ــاوض ،بـمــا أن
مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـط ــال ــب اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ص ــار
«غير مقبول» ،وال سيما بعد اإلعــان
اإلثـيــوبــي الــواضــح رف ــض ّ
أي اتـفــاقــات
مـ ـل ــزم ــة ،مـ ــا ي ـع ـن ــي أن س ــرع ــة إح ــال ــة
ال ـق ـض ـيــة إلـ ــى م ـج ـلــس األم ـ ــن بـمــوجــب
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
ّ
س ـت ـك ــون الـ ـح ــل مل ـطــال ـبــة أديـ ـ ــس أب ــاب ــا
ّ
بــوقــف م ــلء ال ـســد حـتــى تــوقـيــع اتـفــاق.
تقول املصادر إن استمرار الخالف بني
ّ
يتسبب فــي مزيد
الـقــاهــرة والـخــرطــوم
مــن الـقـلــق ل ــأول ــى ،وخــاصــة أن أديــس
أبــابــا ستكسب ال ــوق ــت ،وه ــو «هــدفـهــا
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــن ت ـع ـق ـي ــد امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
باستمرار».

ملء ّ
توقف إحالة القضية إلى مجلس األمن بموجب الفصل السابع َ
السد حتى توقيع اتفاق (أ ف ب)

صنعاء :طريق السالم ال يبدأ من «منطقة عازلة»
يـجــب أن يـشـعــر امل ـن ــدوب الـسـعــودي
في مجلس األمن بالتفاؤل ،وأقول له
ّ
ّ
استمر
تفاؤلك فــي غير محله طاملا
العدوان والحصار".
ويــرى مراقبون في إصــرار الرياض
على إنشاء املنطقة العازلة بني اليمن

ال ـت ـجــاريــة وم ــراك ــز اإلنـ ـ ــزال السمكي
وح ـم ــاي ــة املـ ـي ــاه اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،بحسب
املوقع الرسمي للجيش في صنعاء.
وع ـلــى رغ ــم م ـح ــاوالت دول ال ـع ــدوان
والقوى املرتبطة بها توظيف العرض
ال ـب ـح ــري خـ ـ ــارج مـ ـس ــاره ال ـطـبـي ـعــي،
واعـتـبــاره مقدمة لزعزعة أمــن البحر
األح ـ ـم ـ ــر ،أكـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر فـ ــي ال ـس ـل ـطــة
امل ـح ـل ـيــة ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ،لـ ــ"األخـ ـب ــار"،
أن "ال ـعــرض الـعـسـكــري الـبـحــري حق
ّ
مشروع لقوات خفر السواحل"ُ ،مذكرًا
َ ّ
بأن األخيرة "تسلمت موانئ الحديدة
(الحديدة ـ ـ الصليف ـ ـ رأس عيسى)
مــن الـجـيــش والـلـجــان الشعبية وفــق
خطة االنسحاب في أيار /مايو ،2019
بحضور ممثلي األمم املتحدة ولجنة
إع ــادة االنتشار األمـمـيــة" ،مضيفًا إن
تـلــك ال ـق ــوات "مـعـنـ ّـيــة بـحـمــايــة املـيــاه
اإلقـلـيـمـيــة ،وت ـقــوم بحماية السفينة
(أم ف ــي بـ ـل ــوف ــورت) ال ـت ــاب ـع ــة لــأمــم
امل ـت ـحــدة ،وال ـتــي تــرســو قـبــالــة ميناء
الحديدة منذ عامني".
وي ـع ــرب الـخـبـيــر ال ـع ـس ـكــري ،العقيد
م ـج ـيــب ش ـم ـس ــان ،ع ــن اع ـت ـق ــاده بــأن
"االتهامات السعودية األخـيــرة تأتي
فــي إط ــار تهيئة دول ال ـعــدوان الــرأي
الـ ـع ــام ال ــدول ــي مل ـعــركــة مـحـتـمـلــة في
الـبـحــر األح ـم ــر ،تـعـمــل دول ال ـعــدوان
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع أم ـي ــرك ــا وإس ــرائ ـي ــل
على التحضير لها منذ عـ ّـدة أشهر"،
الفتًا إلــى أن "مهمة تحالف الـعــدوان
فــي البحر األحـمــر والـســاحــل الغربي
حماية أمن إسرائيل في البحر األحمر
ّ
في ظل موجة التطبيع املخزية" .وإذ
يـعـ ّتـبــر "اقـ ـت ــراب حـســم مـعــركــة م ــأرب
مــؤش ـرًا لتفجير األوض ــاع فــي البحر
األح ـمــر بــاعـتـبــارهــا مـعــركــة ال ـعــدوان
األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي مـ ــن خ ــال ـه ــا يـسـعــى
إلـ ــى ض ـم ــان أمـ ــن إس ــرائ ـي ــل وت ــدوي ــل
بــاب امل ـنــدب" ،فهو يــرى أن "االهـتـمــام
الروسي بباب املندب والحديدة يأتي
ف ــي س ـي ــاق ال ـق ـيــام بـ ــدور مستقبلي،
ً
بــاعـتـبــار مــوسـكــو طــرفــا مـقـبــوال لــدى
مختلف األطــراف ،وعمدت إلى تقديم
نـفـسـهــا ك ـط ــرف وس ـي ــط ف ــي ال ـصــراع
في اليمن منذ ّ
ست سنوات" ،متوقعًا
أن "تـ ــؤدي روس ـيــا دورًا كـبـيـرًا خــال
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ف ــي قـضـيــة ال ـحــديــدة
وال ـس ــاح ــل ال ـغ ــرب ــي .ووف ـ ــق املـخـطــط
املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم ،فـ ـ ـ ــإن مـ ــوس ـ ـكـ ــو س ـت ــدف ــع
بقواتها إلى باب املندب باالتفاق مع
الــدول الكبرى كقوات حماية دولية"،
ُمـ ّ
ـرجـحــا أن "تـحـصــل حـكــومــة اإلنـقــاذ
عـ ـل ــى تـ ـسـ ـهـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة ب ـض ـغ ــوط
روسية كفتح املطارات واملوانئ" .

ما قل
ودل
والـسـعــوديــة بـعــرض  20كيلومترًا،
ً
دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ت ـخ ـ ّـوف ـه ــا مـ ــن ت ـعــاظــم
قــوة "أنـصــار الـلــه" ـ ـ وخصوصًا في
ّ
ظــل تــآكــل مكاسب األط ــراف املوالية
ل ـل ـعــدوان عـلــى األرض ـ ـ ــ ،واحـتـمــال
ّ
تمكنها مــن تأليف حكومة مركزية
قــويــة بــأجـنــدة مـعــاديــة لـلـسـعــوديــة.
ويــرى املراقبون أن الــريــاض تسعى
إلــى اسـتــدراج الحركة وإب ــرام اتفاق
م ـع ـه ــا حـ ـ ــول م ـن ـط ـق ــة ف ــاصـ ـل ــة بــن
صـ ّـار الـلــه"
الـبـلــديــن ،ك ــون مــوقــف "أن ـ ُ
ضبابيًا من "اتفاق جدة" املوقع بني
الجانب السعودي والنظام السابق،
والـ ــذي ت ـن ــازل فـيــه األخ ـي ــر ع ــن 420
ألــف كيلومتر من األراضــي اليمنية
في جيزان ونجران وعسير .يضاف
إلــى ذلــك أن السعودية تـمـ ّـددت على
األرض ف ــي مـنــاطــق ح ــدودي ــة غنية
ب ــالـ ـنـ ـف ــط ،وه ـ ـ ــي تـ ـسـ ـع ــى ب ـم ــوج ــب
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق إل ـ ـ ــى ت ـث ـب ـي ــت س ـي ـطــرت ـهــا
عـلــى ت ـلــك امل ـنــاطــق ،وت ـحــدي ـدًا حقل
حــرض النفطي فــي محافظة حجة،
ّ
متعددة في املناطق
ومواقع نفطية
الـ ـح ــدودي ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـج ــوف،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أن ـ ـهـ ــا تـ ـسـ ـع ــى ل ـي ـش ـمــل
االت ـ ـف ـ ــاق صـ ـ ـح ـ ــراء ال ـ ــرب ـ ــع ال ـخ ــال ــي
وبحيرة النفط فيها.
رشيد...

ُيبدي أعضاء في مجلس الشيوخ
األميركي قلقهم إزاء صفقة
أبرمتها إدارة دونالد ترامب لبيع
اإلمارات  50مقاتلة من طراز «إف-
هؤالء إلى منعها.
 ،»35ويسعى ّ
لكن حتى إذا تمكن السيناتورات
الثالثة ،وهم ديموقراطيان
وجمهوريِ ،من حشد أكثرية
بسيطة في الكونغرس
إلحباطها ،فبإمكان الرئيس أن
يستخدم «الفيتو» لفرض إرادته.
وقال أحد هؤالء السيناتورات
الديموقراطي
الثالثة ،وهو ّ
كريس مورفي ،إن أبو ظبي
انتهكت في الماضي شروط
استخدام العديد من األسلحة
التي اشترتها من واشنطن،
موضحًا« :أنا ّ
أؤيد تطبيع العالقات
بين إسرائيل واإلمارات ،لكن ال
شيء في هذه االتفاقية يلزمنا
بإغراق هذه المنطقة أكثر
تسهيل حصول
باألسلحة أو ّ
سباق تسلح خطير».
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العالم

العالم
سوريا

قضية

مشوار إلغاء الدعم متواصل:
نحو رفع أسعار الغاز والكهرباء؟

األردن والتطبيع الخليجي:
ٌ
رقص على الحبال اإلماراتية
َ
من دون ترتيب بروتوكولي معلن،
وبحضور شخصي ال افتراضي ،شارك
عبد الله الثاني في ّ
قمة جمعته مع
ُ
الم ّ
طبعين الجدد في أبو ظبي .دائمًا
ما تشي لقاءات الرجل من هذا النوع
ّ
بتطور في اإلقليم ،وخاصة أنه ال ّبد من
عبور البوابة األردنية في ملفات كثيرة،
سواء للتواصل مع السلطة الفلسطينية
أو إسرائيل ...أو كليهما .وللتذكير ،كان
ثمة لقاء بين الملك ومحمد بن زايد قبل
أسابيع قليلة من اتفاق التطبيع
ّ
عمان ــــ عامر القصاص
املشهد السياسي
في وقت يكتمل فيه
ََ
ال ــداخ ـل ــي م ــع اإلصـ ـ ــرار امل ــل ـك ــي على
إجــراء االنتخابات البرملانية كيفما
ك ــان (ع ـل ــى رغ ــم ال ـت ــزاي ــد الـ ـح ـ ّ
ـاد في
أعـ ـ ــداد ال ــوف ـي ــات واإلصـ ــابـ ــات ج ــراء
ف ـي ــروس ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجــد ،وحــالــة
ال ـت ـخ ـب ــط اإلداري لـ ـل ــدول ــة نـتـيـجــة
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـحـ ــي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
املـتـفــاقــم) ،تـبــدو حــالــة االنـكـفــاء التي
م ــار ّسـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ُم ـم ــث ـل ــة ب ــامل ـل ــك ع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـث ــان ــي،
َ
مـنــذ التطبيع الخليجي املـعــلــن مع
إسرائيل ،في طريقها إلى الحلحلة.
إذ زار امللك أبو ظبي الثالثاء املاضي
م ــن دون تــرت ـي ـبــات عـلـنـيــة مـسـبـقــة،
لـحـضــور الـقـمــة ا ُلـثــاثـيــة (األرب ـع ــاء)
الـتــي جمعته بامل ّ
طبعني الـجــدد في
ّ
اإلم ـ ـ ــارات وال ـب ـحــريــن .ت ـح ــرك عــربــي

هو األول بعد االنتخابات األميركية
التي قد تفرض معادلة من نوع آخر
في املنطقة.
َ ّ
وت ـشــكــل ال ــوف ــد األردن ـ ــي ال ــزائ ــر مما
يمكن تسميته الــدائــرة األول ــى التي
جـ ـمـ ـع ــت الـ ـ ـب ـ ــاط وامل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات مــع
رئيس السلطة التنفيذية (مــع أنها
لــم تحصل على ثقة مجلس النواب
ٌّ
بـ ـع ــد) .وبـ ــذلـ ــك ،رافـ ـ ــق ع ـب ــد ال ـل ــه ك ــل
م ــن م ـس ـت ـشــاره ال ـش ـخ ـصــي الـســابــق
َّ
بـشــر الـخـصــاونــة ال ــذي كــلـفــه أخـيـرًا
رئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء ،ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
أي ـم ــن ال ـص ـفــدي الـ ــذي يـشـغــل أيـضــا
م ـ ـن ـ ـصـ ــب نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
مدير املخابرات العامة أحمد حسني
ح ــات ــوق ــاي ،ف ـي ـمــا غـ ــاب ولـ ــي الـعـهــد
األم ـي ــر ح ـســن ع ــن ال ـل ـقــاء األول مع
ّ
مطبعي الخليج.
صور القمة الثالثية (بمشاركة ملك
البحرين ،حمد بن عيسى) املنشورة
مـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي
وارتـ ـ ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات ل ــم ت ـقــل ال ـشــيء
الكثير ،بل جاءت العناوين الرسمية
ـ ـ كالعادة ـ ـ فضفاضة ومقتضبة .لكن
طرح غياب السعودية ومصر ،دولتي
ال ـجــوار املـبــاشــر للمملكة ،تـســاؤالت
عـ ّـدة فــي الــداخــل األردن ــي ،وال سيما
ّ
في ظــل تزامن القمة مع زيــارة وزير
الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
لتل أبيب ،ولقائه نظيره البحريني،
ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف الـ ــزيـ ــانـ ــي .وال ـث ــاب ــت
الــوحـيــد أن الـحـضــور األردن ـ ــي على
األرض اإلم ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وبـ ـمـ ـش ــارك ــة
ً
قبوال ّ
تامًا بالخطوة
بحرانية ،يعني
ّ
التطبيعية األخيرة التي ال تصب في
مصلحة ّ
عمان من زوايا عدة.
ً
ّ
وبعيدًا عن املنامة التي ال تشكل ثقال

سياسيًا في املنطقة ،ثمة سؤال ّ
ملح
أردنـيــا :هل تعمل أبــو ظبي ملصلحة
عـ ّـمــان أم تــريــد كـســب بيضة الـقـ ّـبــان
األردن ـ ـيـ ــة ل ـت ـس ـبــق الـ ــريـ ــاض إل ـي ـهــا،
وبــالـتـحــديــد لتسهيل ال ـعــاقــات مع
ً
إسرائيل عبر أراضــي اململكة وصال
ب ــالـ ـبـ ـح ــر امل ـ ـتـ ــوسـ ــط؟ م ـه ـم ــا ك ــان ــت
اإلجابة ،ال تخفى الرشاقة اإلماراتية
فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة م ـقــارنــة
بالسعودية ،فها هو سفير اإلمارات
ل ـ ــدى واشـ ـنـ ـط ــن ،ي ــوس ـ َـف ال ـع ـت ـي ـبــة،
ّ
ضمن مشاركته في لقاء نظمه «معهد
دراسات األمن القومي» اإلسرائيلي،
ُي ـب ـ ّـن س ـبــب ال ـت ـط ـب ـيــع« :كـ ــان ال ـضـ ّـم
سيتسبب في ّ
ّ
رد فعل سلبي للغاية
إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،وي ـ ـضـ ــع األردن تـحــت
الـضـغــط ،ويـجـبــر ال ــوالي ــات املتحدة
ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن ق ـ ــرار غ ـيــر شعبي
ّ
للغاية فــي املنطقة .وسيخاطر بكل
ّ
ّ
التقدم الــذي أحــرزنــاه فــي مــا يتعلق
باالنفتاح مع إسرائيل».
يـ ـجـ ـي ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــاط ق ـ ـ ـ ـ ــراءة اإلش ـ ـ ـ ّـ ــارات
الـخــارجـيــة ،ولــذلــك هــو لــن يــوفــر ّ
أي
جهد للتقارب مع َمــن َي ّ
تقدم نحوه،
وه ــذه الـحــال مــع اإلمـ ــارات الناشطة

طرح الغياب السعودي
والمصري عن قمة
أبو ظبي تساؤالت في
الداخل األردني

الذي
بعد رفع سعر الخبز ّ
كان باألمس القريب «خطًا
أحمر» ،بات السوريون
يترقبون خطوات الحكومة
أسعار
المقبلة لناحية رفع ّ
الكهرباء والغاز ،في ظل
استمرار حاجة الخزينة إلى
مزيد من الوفورات
سناء إبراهيم

ّ
ّ
ّ
والتقدم باتجاه الخطوات اإلماراتية والبحرانية (أ ف ب)
قرر عبد الله فك حالة المراوحة

إق ـل ـي ـم ـي ــا ،ف ـي ـم ــا تـ ـنـ ـض ـ ّـم ال ـب ـح ــري ــن
إلــى الـجــوقــة الـتــي لطاملا ّأدت ّ
عمان
دورًا أمنيًا فيها منذ انــدالع الحراك
البحراني ،إذ ال ينسى أحد مساهمة
الـ ـ ــدرك األردن ـ ـ ــي ف ــي إخ ـ ـمـ ــاده .وأب ــو
ظبي ،التي «ضمنت» بهذه الخطوة
مـمـلـكـتــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ت ـل ـعــب على
املكشوف خياراتها الخاصة بعيدًا
عــن الــريــاض (م ــا يثبت التسريبات
األخ ـي ــرة عــن انـتـقــاد اإلم ـ ــارات لولي
العهد السعودي محمد بن سلمان)،
كأنها تـحــاول ال ـخــروج مــن الشراكة
مـعـهــا ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ج ـب ـهــة ،س ــواء
ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ـمــن أو ال ـعــاقــة مع
إسرائيل أو دول الطوق الفلسطيني
ً
وحتى في املوضوع السوري ،وصوال
إلــى الخصومة القطرية املكلفة لها.
وفــي القضية األخـيــرة ،يبدو موقف
ّ
عمان دافعًا إلى التقارب مع الدوحة

عقب االنفتاح عليها ورفــع التمثيل
الدبلوماسي معها.
ُ
ّ
ّ
تحركات
ربطًا بكل ذلــك ،تفهم أكثر
َ
الـسـلـطــة الفلسطينية ال ـتــي تـقــاطــع
م ــوق ـف ـه ــا م ـ ــن «صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـق ـ ــرن» مــع
امل ـ ــوق ـ ــف األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــا ه ـ ــي اآلن
تـتــراجــع عــن قطع التنسيق األمـنــي،
وتـعـمــل عـلــى إعـ ــادة الــوضــع إل ــى ما
كان عليه مع اإلمــارات والبحرين .إذ
ال يمكن قــراءة خطوة رام الله بعيدًا
عـ ّـمــا تفعله ع ـ ّـم ــان ،مــع اإلشـ ــارة إلــى
لقاء قريب جمع الصفدي مع رئيس
ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس ،ف ــي رام
الله ،لتقديم العزاء بكبير املفاوضني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،ص ــائ ــب ع ــريـ ـق ــات.
والـ ــواضـ ــح أن الـ ــزيـ ـ ُـارة ك ــان ــت أك ـثــر
مــن واج ــب عـ ــزاء ،إذ أتـبـعــت بتهنئة
امل ـل ــك ل ـع ـبــاس ف ــي ذكـ ــرى «اس ـت ـقــال
فلسطني» الــذي أعلنه ياسر عرفات

عـقــب ق ــرار ف ـ ّـك االرت ـب ــاط بــن األردن
والضفة املحتلة عام .1988
ع ـل ــى ال ـ ــزاوي ـ ــة ،وعـ ـل ــى رغ ـ ــم تــأجـيــل
امل ـ ـنـ ــاورات ال ـع ـس ـكــريــة ال ــدول ـي ــة في
األردن م ـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،وأهـ ّـم ـهــا
«األســد املتأهب» ،تشارك تشكيالت
الجيش األردن ــي فــي تمرين «سيف
العرب» في مصر بحضور بحراني
ّ
وإماراتي أيضًا ،ليتضح بعد أيام أن
هـنــاك ح ـضــورًا سـعــوديــا وســودانـيــا
أي ـضــا! وال ـخــاصــة أن األردن ُيبقي
ال ـخ ـيــارات الــدبـلــومــاسـيــة مفتوحة،
ل ـك ـنــه ب ـحــاجــة إلـ ــى ح ـســم أول ــوي ــات
تـحــالـفــاتــه الـتــي يـتـصـ ّـدرهــا الــوضــع
ّ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وم ـ ـ ــا ي ــتـ ـص ــل ب ـ ــه مــن
مساعدات ومنح وفرص استثمارية
تـ ـطـ ـم ــح عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،سـ ـ ـ ـ ــواء مــن
واشنطن أو عواصم الخليج الالهثة
وراء تل أبيب.

تقرير

ّ
تطورات سياسية في املنطقة ،تتسارع
ّ
وتيرتها كونها تــأتــي فــي ظــل تبادل
الحكم املرتقب في واشنطن .وفي هذا
اإلط ـ ــار ت ـحــدي ـدًا ،ت ـن ــدرج زي ـ ــارة وزي ــر
الـخــارجـيــة الـبـحــريـنــي ،عـبــد اللطيف
الـ ــزيـ ــانـ ــي ،ل ـل ـك ـي ــان الـ ـعـ ـب ــري ،وال ـت ــي
َت ّ
ضمنت التوقيع على اتفاقات طيران

وفتح سفارة إسرائيلية في العاصمة
املـنــامــة ،وذل ــك فــي لـقــاء جمع الزياني
بنظيره اإلسرائيلي ،غابي أشكنازي.
وف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـســه أي ـ ـضـ ــا ،ي ـ ــراد أن
يـ ـك ــون عـ ـن ــوان ال ـخ ــات ـم ــة الـشـخـصـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة إلدارة تـ ــرامـ ــب إن ـت ــاج
ّ
ّ
املــزيــد مــن السوابق فــي كــل مــا يتعلق

بالصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي .وعلى
ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ج ــاءت زي ــارة بومبيو
االستعراضية ملستوطنة خارج حدود
عام  ،1967علمًا بأن الوزير األميركي
س ـبــق أن أع ـلــن أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ال ت ــرى ف ــي االس ـت ـي ـطــان اإلســرائ ـي ـلــي
مخالفة للقانون الدولي.

دمشق ّ
تندد بزيارة الجوالن
ّنددت وزارة الخارجية السورية ،أمس ،بالزيارة غير
املسبوقة الـتــي أجــراهــا وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
مايك بومبيو ،إلــى هضبة الـجــوالن املحتلة ،واصفة
إيــاهــا بــال ــ"اس ـت ـفــزازيــة" .وق ــال مـصــدر م ـســؤول في
الخارجية السورية ،وفق ما نقل عنه اإلعالم الرسمي
الـ ـس ــوري ،إن بـ ــاده "ت ــدي ــن بــأشــد ال ـع ـب ــارات زي ــارة
بــومـبـيــو لـلـمـسـتــوطـنــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي ال ـجــوالن
ال ـس ــوري امل ـح ـتــل" .ووص ــف امل ـصــدر ال ــزي ــارة بأنها
"خـطــوة استفزازية قبيل انتهاء واليــة إدارة ترامب
وان ـت ـهــاك ســافــر لـسـيــادة س ــوري ــا" .كـمــا دع ــا "األم ــم
املتحدة واملجتمع الدولي إلى إدانــة هذه الزيارة التي
تنتهك قرار مجلس األمن الرقم  497واإلجماع الدولي
ّ
بضم الـجــوالن" .وجــاءت
الــذي رفــض قــرار إسرائيل

زي ــارة بومبيو خــال املحطة اإلسرائيلية مــن جولة
يقوم بها في املنطقة ،قد تكون جولته األخـيــرة في
الشرق األوسط في األشهر األخيرة من إدارة الرئيس
دونالد ترامب .ووقف الوزير األميركي ،صباح أمس،
فــي إح ــدى مستوطنات ال ـجــوالن إلــى جــانــب رئيس
ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ال ــذي قــال
إن "بومبيو وتــرامــب صديقان قديمان إلسرائيل".
ّ
وشكلت زيارة بومبيو تغييرًا في السياسة السابقة
التي أبـعــدت كبار املـســؤولــن األميركيني عــن زيــارة
املستوطنات .وكــانــت اإلدارة األميركية الــراحـلــة قد
اعترفت ،العام املاضي ،بالسيادة اإلسرائيلية على
الجوالن السوري املحتل.
(األخبار)

إزاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـح ـ ـضـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ــوع ـ ــي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي املـ ـق ــارن ــة بـ ــن خ ـطــوة
بــومـبـيــو وإرث إدارة ب ــاراك أوبــامــا،
عندما سمحت األخيرة بإمرار قرار
في مجلس األمن الدولي ّ
ينص على
أن كل وجود إسرائيلي خلف خطوط
ُ 67ي ّ
عد خرقًا للقانون الدولي .ومن
ُ
هنا ،نظر في تل أبيب إلى اللقاء بني
بومبيو ورئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،عـلــى أن ــه رســالــة
تنسيق كامل بــن الجانبني ،ليست
ُمـ ّ
ـوجـهــة إلــى طـهــران فـقــط ،بــل أيضًا
إل ــى الــرئ ـيــس املـنـتـخــب ،ج ــو بــايــدن،
ّ
وخاصة في ظل الخشية من أن تكون
إدارة األخير امـتــدادًا لسياسة إدارة
أوب ــام ــا فــي القضيتني الرئيسيتني
بالنسبة إلــى إســرائـيــل ،أي القضية
الفلسطينية ومواجهة إيران.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر
الخارجية األميركي ،أمس ،تصنيف
بـ ـ ـ ـ ـ ــاده م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــات
اإلسرائيلية في الضفة الغربية على
أنها "إسرائيلية" .أتى ذلك بالتزامن
مـ ـ ــع زي ـ ـ ــارت ـ ـ ــه ملـ ـصـ ـن ــع "بـ ـ ـس ـ ــاغ ـ ــوت"
االس ـت ـي ـطــانــي ف ــي رام ال ـل ــه ،ف ــي أول
زيـ ـ ـ ـ ــارة ل ـ ــوزي ـ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة أم ـي ــرك ــي
ملستوطنة إسرائيلية .لكن الخارجية
األم ـيــرك ـيــة وص ـف ــت زيـ ـ ــارة بــومـبـيــو
بــالـخــاصــة ،الفـتــة إل ــى أن ــه لــم يرافقه

ف ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع تـ ـ ـم ـ ــوز /ي ــولـ ـي ــو املـ ــاضـ ــي،
فوجئ السوريون بقرار وزارة التجارة
الداخلية وحـمــايــة املستهلك رفــع سعر
َ
ّ
مـ ّـادتــي السكر واألرز املدعومتني بأكثر
مــن  .%100لـكــن الـ ــوزارة ع ــادت بـعــد 24
ّ
ســاعــة وخــف ـضــت الـسـعــر بـنـسـبــة ،%50
وذلــك تحت ضغط االنتقادات الواسعة
التي طاولتها .وفــي  20تشرين األول/
أكتوبر ،رفعت الحكومة السورية سعر
ليتر البنزين بنسبة  ،%100بعد رفعها
سعر املــازوت الصناعي والتجاري غير
املــدعــوم بنحو  %100أيـضــا .وفــي ال ــ29
مــن الـشـهــر نـفـســه ،رفـعــت ال ـ ــوزارة سعر
بنسبة  .%100سبق هذه القرارات
الخبز ً
َ
م ـج ـت ـم ـع ــة ت ــأكـ ـي ـ ُـد وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـج ــارة
الداخلية والنفط أن ال ّ
نية لزيادة أسعار
املـشـتـقــات النفطية واملـ ــواد التموينية،
وأن «م ــادة الخبز ال تــزال تحظى بدعم
الــدولــة» ،وفقًا لرئيس الحكومة ،حسني
عــرنــوس ،ال ــذي طـمــأن إلــى أن «الــرغـيــف
ُ ّ ّ
مس إل في الحدود البسيطة» .لكن
لن ي
الحكومة تجاوزت تلك الحدود بمراحل،
حيث رفعت سعر الخبز ثالث مرات منذ
اندالع األزمة في عام .2011
ُ ّ
«تكلف ربطة الخبز الدولة السورية 700

ُ
لـيــرة ،فيما تـبــاع للمواطن ب ــ 100ليرة».
بهذه املعادلة بـ ّـررت الحكومة رفع سعر
الخبز أخيرًا .لكن عضو البرملان السابق،
ن ـب ـيــل ص ــال ــح ،ي ـص ــف ت ـل ــك ال ـت ـب ــري ــرات
بـ«السخيفة» ،موضحًا في تصريح إلى
«األخبار» أن «الحديث عن خسائر الدولة
وهمي» ،ألن َ
ّ
«من ينتج الرغيف
في الخبز
ّ
عـمـلـيــا ه ــو الـ ـف ــاح ال ـ ــذي ي ـن ـتــج الـقـمــح
والعامل الذي يخبزه ،بينما يقتصر دور
الحكومة على تنظيم بيعه» ،مضيفًا أن
«م ــن حــق ال ـنــاس الـحـصــول عـلــى الخبز
ّ
مجانًا كما هــو الـحــال مــع املاشية التي
يطعمونها هذا الخبز بعد ساعات ،ألنه
ال يـعــود صالحًا لالستهالك الـبـشــري».
ويختم صالح بالقول« :حتى السجناء
واملـجــرمــون يحصلون على خبزهم من
دون ع ـنــاء» .مــن جهته ،يـبـ ّـن الصناعي
عاطف طيفور ،في حديث إلى «األخبار»،
أن «االسـ ـتـ ـه ــاك ال ـي ــوم ــي ل ـس ــوري ــا مــن
الخبز يبلغ  5000طن ،واالرتفاع األخير
بـمـقــدار  25لـيــرة للكيلو الــواحــد يـعــادل
 137مليونًا يوميًا ،أي بقيمة إجمالية
سـنــويــة ال تـتـجــاوز  50م ـل ـيــارًا» ،وب ــرأي
طيفور ،فإن «هذه الـ 50مليارًا ال تستحق
رف ــع الـسـعــر بحجة ال ـخ ـســارة ،طــاملــا أنــه
بــاإلمـكــان تـعــويــض الكتلة امل ـح ـ ّـددة لها
من بند آخر».
مــع هــذه ال ــزي ــادات فــي األس ـعــار ،أصبح

ّ
ستستمر الحكومة
في سياستها هذه
النعدام الخيارات أمامها
ال ـخ ـبــز يـسـتـهـلــك جـ ــزءًا م ـهـ ّـمــا م ــن دخــل
الـ ـس ــوري ــن ،ولـ ــم ي ـع ــد ال ـح ـص ــول عـلـيــه
ً
بالنسبة إليهم أم ـرًا سـهــا أب ـدًا ،وعليه
ّ
ه ــم ي ـت ــرق ـب ــون خـ ـط ــوات ال ـح ـكــومــة في
املرحلة املقبلة لناحية رفع أسعار الغاز
والكهرباء .وفي هذا اإلطار ،يفيد مصدر
ّ
مطلع «األخبار» بأن «استهالك سوريا
اليوم من الكهرباء يبلغ ربع استهالكها
فــي عــام  ،2011مــا يعني أن كلفة الدعم
على الطاقة الكهربائية منخفضة ،ومع
ذلك ،ال تزال سوريا تواجه مشكلة مالية
خطيرة بـهــذا الـخـصــوص» ،معتبرًا أنه
«ليس أمام الدولة من خيارات إال الذهاب
ملزيد من التحرير ورفع األسعار ،لتأمني
بعض الــوفــورات للخزينة» .وكــان وزير
املالية ،كنان

ّ
تصطف الطوابير أمام األفران للحصول على الخبز (أ ف ب)

يـ ــاغـ ــي ،أعـ ـل ـ ّـن أن «رف ـ ــع س ـع ــر امل ـ ــازوت
الصناعي َحــقــق وف ـرًا بقيمة  3000و70
مليارًا من الدقيق التمويني» ،لكن هذه
الوفورات ّ ،وفقًا للمصدر نفسه« ،سرعان
ما ستتبخر ،وتبدأ الدولة بالبحث عن
وف ــورات أخ ــرى ،ألن ال ـقــدرات اإلنتاجية
لــاقـتـصــاد ال ـســوري ت ـ ّـم ضــربـهــا بشكل
ت ـف ـص ـي ـل ــي ،والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات االس ـت ـه ــاك ـي ــة
ل ـل ـمــواط ــن ،وهـ ــي أحـ ــد م ـص ــادر ال ـن ـمـ ّـو،
ّ
«ستستمر
تتآكل بشكل كبير» .وعليه،
الـحـكــومــة ف ــي سـيــاسـتـهــا ه ــذه ال ّن ـعــدام
الـخـيــارات أمامها ،وألنـهــا مطمئنة إلى
أن ال ـن ــاس ُم ـت ـع ـبــون ول ــن ي ـح ـتـ ّـجــوا أو
ّ
يتحركوا» بحسب املصدر نفسه.
ّ
عـ ـل ــى أن مـ ـش ــاه ــد تـ ـج ــم ــع ال ـ ـنـ ــاس فــي
طوابير وأقفاص أمام األفران للحصول
ّ
عـلــى ربـطــة خـبــز ،فــي ظ ــل حــديــث وزارة
الـتـجــارة الــداخـلـيــة املـتـكـ ّـرر عــن صعوبة
تأمني الدقيق نتيجة العقوبات ،تقابلها
على الضفة األخ ــرى طوابير للحصول
عـلــى أحـ ــدث إصـ ــدار لـجـهــاز خ ـلــوي من
ش ــرك ــة «أب ـ ــل» األم ـي ــرك ـي ــة «12 iphone
 ،»pro 12 iphoneاألم ـ ــر ال ـ ــذي يـعـنــيوفـقــا للخبراء االقـتـصــاديــن أن «طريق
الترف سالكة إلــى ســوريــا» ،وأن «سوق
استيراد الكماليات تستطيع أن تتجاوز
الـ ـعـ ـق ــوب ــات حـ ـتَ ــى ل ـ ــو كـ ــانـ ــت ال ـش ــرك ــة
ـوردة مـعــاقـبــة» .وفــي هــذا اإلط ــار،
امل ـس ـتـ ِ
تشير بيانات «مــركــز التجارة الــدولــي»
( )ICTإل ـ ــى تـ ـص ـ ّـدر الـ ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
قائمة املستوردات السورية لعام ،2019
وت ــوض ــح ال ـب ـيــانــات أن «ال ـك ـت ـلــة األك ـبــر
م ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردات الـ ـس ــوري ــة ك ــان ــت مــن
ّ
املعدات اإللكترونية ،وبلغت  259مليون
دوالر ،منها  241مليون دوالر من دولة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،معظمها
أجهزة هاتف للشبكات الخلوية ،وهي
ت ـع ــادل م ـس ـت ــوردات ال ـح ـب ــوب وال ـس ـكــر
مجتمعة فــي ع ــام  ،2019حـيــث وصلت
إل ــى  138م ـل ـيــون دوالر لـ ــأرز والـقـمــح
والـطـحــن وال ـ ــذرة ،و 120مـلـيــون دوالر
للسكر».

تقرير

ّ
بومبيو خلف خطوط  :67رسالة االستيطان «المقدس»
حـ ـمـ ـل ــت زي ـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،إلح ــدى
ّ
مستوطنات الضفة الغربية املحتلة
ّ
أك ـث ــر م ــن رس ــال ــة ،تــت ـصــل جميعها
بحرصه على أن يختم إرثه الشخصي
فـ ــي م ـن ـص ـب ــه ،ال ـ ـ ــذي سـ ـ ُـيـ ـ ّ
ـودعـ ــه فــي
األسابيع املقبلة ،بموقف استثنائي
ل ـ ــم ي ـس ـب ـق ــه إل ـ ـيـ ــه وزي ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة
أميركي ،واألمــر نفسه ينسحب على
ّ
زي ــارت ــه ل ـل ـجــوالن الـ ـس ــوري امل ـح ـتــل.
وف ــي ال ـص ــورة األعـ ـ ّـم ،يـبــدو واضـحــا
أن إدارة الرئيس األميركي املنتهية
واليته ،دونالد ترامب ،تحرص على
ّ
ت ـت ــوي ــج س ـجــل ـهــا ال ـس ـي ــاس ــي بــدعــم
االس ـت ـي ـطــان ف ــي ال ـض ـفــة ،ف ــي سـيــاق
اسـتـنـفــاد اإلم ـكــان ـيــات املـتــاحــة كافة
خــال الفترة الفاصلة عــن موعد 20
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر امل ـق ـب ــل ،من
أجل املبادرة إلى املزيد من الخطوات
ّ
تصب فــي مصلحة
السياسية التي
دعــم إســرائـيــل .والــواضــح ،أيـضــا ،أن
إدارة تــرامــب تــريــد ،بحسب تقارير
إســرائـيـلـيــة ،توجيه رســائــل مـحـ ّـددة
إلى إدارة بايدن ،التي تــدرك القيادة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن ـه ــا ق ــد تـخـتـلــف عن
ســابـقـتـهــا ف ــي أك ـثــر م ــن ع ـن ــوان َيـهـ ّـم
ّ
تــل أبـيــب ،وإن ظــلــت اثنتاهما تحت
سقف أمن إسرائيل ودعمها.
وال تخرج تلك اإلدارة عن سياق جملة
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الصين تنبذ الحمائية :االنفتاح طريقنا
أعلن الوزير األميركي
أن بالده ستعتبر
حركة «بي دي أس»
«معادية للسامية»

فيها ّ
والجدير
أي مسؤول إسرائيلي.
ّ
ذك ــره ،هـنــا ،أن مصنع النبيذ يمثل
مـ ـح ــور جـ ـه ــود إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـتــرويــج
ل ـل ـس ـي ــاح ــة فـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة،
ورم ـ ـ ـ ـ ـزًا قـ ــويـ ــا مل ـك ــاف ـح ـت ـه ــا ح ـم ــات
َ
املقاطعة أو وســم املنتجات املنتجة
داخ ــل املـسـتــوطـنــات .وك ــان بومبيو
قد أعلن ،في مؤتمر صحافي مشترك
م ــع ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،أن بـ ـ ــاده سـتـعـتـبــر
ح ــرك ــة م ـقــاط ـعــة إس ــرائ ـي ــل (بـ ــي دي
أس) ،ال ـت ــي وص ـف ـهــا ب ــ"ال ـس ــرط ــان"،
ّ
متوعدًا باملبادرة
"معادية للسامية"،
ّ
إل ــى خ ـط ــوات قــريـبــة ض ــده ــا ،لتأتي
ّ
ردة فعل نتنياهو على هــذا اإلعــان
بوصفه أنه "مذهل".
(األخبار)

بعد ّأيام من توقيع أكبر اتفاق للتبادل
الـتـجــاري ال ـحـ ّـر بــن  15دول ــة آسـيــويــة،
ان ـط ـل ـق ــت ،افـ ـت ــراضـ ـي ــا ،فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
املـ ــال ـ ـيـ ــزيـ ــة كـ ـ ــواالمل ـ ـ ـبـ ـ ــور ،أم ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ّـم ــة
«م ـن ـتــدى ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي آلسـيــا
واملـحـيــط ال ـه ــادئ»« ،أب ـي ــك» ،بمشاركة
ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ،
الذي ّ
تعهد أمام قادة املنتدى بـ»خفض
الرسوم والجمارك على السلع املحلية
واملستوردة» ،في مسعى من بكني إلى
«تـعــزيــز انسيابية حــركــة السلع داخــل
ّ
ال ـب ــاد وخ ــارجـ ـه ــا» .وف ــي كـلـمـتــه ،أك ــد
شــي أن ب ــاده «سـتــواصــل دف ــع تحرير
الـ ـتـ ـج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار وتـسـهـيـلـهـمــا،
وإبـ ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاق ــات تـ ـج ــارة ح ـ ـ ّـرة عــالـيــة
املستوى مــع املــزيــد مــن ّ ال ــدول» .وأشــار
إلـ ــى أن ب ـكــن ل ــم ت ـت ــوق ــف ف ــي سعيها
إلى االنفتاح ،وسط تصاعد الحمائية
ّ
واألحــاديــة ،وإلــى أنها اتخذت «العديد
مــن الـخـطــوات لفتح الـبــاد على نطاق
أوس ـ ـ ــع ،ف ــي م ــواج ـه ــة امل ــزي ــد م ــن ع ــدم
االستقرار وعدم اليقني في خالل العام
الحالي».
ّ
وت ــوازي ــا ،ح ــذر الــرئـيــس الصيني من
الحمائية التجاريةّ ،
متعهدًا بأن تكون
ب ـ ــاده رائ ـ ـ ــدة االنـ ـفـ ـت ــاح االق ـت ـص ــادي
ّ
وقال« :االنفتاح يمكن أي دولة
العامليُ ّ .
ُ
ضي ق ُدمًا بينما العزلة تعيقها،
من امل
ّ
ّ
ال يمكن ألي دول ــة أن تـتـطــور بإبقاء
أبــوابـهــا مغلقة» ،مضيفًا أن «ارتـفــاع

ّ
ّ
تعهد الرئيس الصيني بخفض الرسوم والجمارك على السلع المحلية والمستوردة (أ ف ب)

وتيرة الخطوات األحــاديــة من جانب
دول عــامل ـيــة ،والـحـمــائـيــة والـبـلـطـجــة
إل ــى جــانــب ّ
رد الـفـعــل الـعـكـســي تجاه
ّ
الـعــوملــة االقـتـصــاديــة ،أدى إلــى زيــادة
املـ ـخ ــاط ــر والـ ـغـ ـمـ ــوض ال ـ ـ ــذي يـحـيــط
بــاالقـتـصــاد ال ـعــاملــي» .وع ـلــى رغ ــم أن
ّ
يسمي الواليات املتحدة لدى
شي لم
ّ
تطرقه إلى الحمائية التجارة ،يكتنف

الغموض مستقبل العالقات التجارية
بـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــن وأم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــا ،مـ ـ ــع عـ ـ ــودة
الــديـمــوقــراطـيــن إلــى البيت األبـيــض،
اعتبارًا من  20كانون الثاني /يناير
املقبل؛ إذ إن االقتصاد الصيني كان
ق ــد ع ــان ــى بـ ـش ـ ّـدة ف ــي خـ ــال ال ـعــامــن
املاضينيّ ،
جراء حروب دونالد ترامب
ال ـت ـج ــاري ــة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ،وال ـت ــي

ال تـ ــزال اإلدارة املـقـبـلــة غــامـضــة إزاء
التعامل معها.
ّ
ولـ ـ ـ ــم يـ ــت ـ ـضـ ــح مـ ـ ــا إن كـ ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس
األمـيــركــي املشغول فــي الطعن بنتائج
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـتــي ف ــاز فيها
خـصـمــه جــو ب ــاي ــدن ،سيلقي كـلـمــة في
ً
خـ ــال ال ـق ـمــة أو أن ّمـ ـس ــؤوال أمـيــركـيــا
رفيع املستوى سيمثله ،على رغم تأكيد
الــرئــاســة الـكــوريــة الجنوبية ،أم ــس ،أن
ّ
تــرامــب «يخطط للمشاركة فــي القمة».
وبـحـســب وك ــال ــة «ي ــون ـه ــاب» الــرسـمـيــة
لــأنـبــاء« ،م ــن غـيــر املـعـلــوم بـعــد مــا إذا
كان ترامب سيشارك في قمة مجموعة
الـعـشــريــن ال ـتــي سـتـسـتـمـ ّـر مل ــدة يــومــن
بــدءًا من السبت» ،والتي ستنعقد عبر
«الفيديو كونفرنس» أيضًا .ولم يشارك
الرئيس األميركي املنتهية واليـتــه في
قـمــة ش ــرق آسـيــا األس ـبــوع املــاضــي ،بل
حضر مستشاره لألمن القومي ،روبرت
ً
أوب ــراي ــن ،ب ــدال م ـنــه .م ــن جـهـتـهــم ،عـ ّـبــر
بعض املشاركني في القمة عن أملهم في
أن تستأنف إدارة بايدن نشاطها داخل
ّ
متعددة األطراف .وقال رئيس
املنظمات
ـن ل ــون ــغ:
ـ
س
ـ
ه
ـي
ـ
ل
ـورة،
ـ
ف
ـا
ـ
غ
ـ
ن
وزراء س ـ
ّ
ّ
«أظ ــن أن (إدارة بــايــدن) سـتــوفــر دعمًا
أكبر ملنظمة التجارة العاملية ّوألبيك»،
مضيفًا« :آمــل أن نــرى نهجًا بــنـ ً
ـاء أكثر
ً
مع دول تعمل معًا بــدال من دول تعمل
ّ
ضد بعضها بعضًا».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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العالم

العالم

مقابلة

نانا لبات
الرشيد

أجرتها لينا كنوش

مستشارة رئيس «الجمهورية
العربية الصحراوية الديمقراطية»
لشؤون العالم العربي
ُت ّ
قدم نانا لبات الرشيد ،مستشارة رئيس «الجمهورية الصحراوية العربية
الديمقراطية» ،في مقابلة مع «األخبار» ،قراءتها لخلفيات ّ
تجدد الصراع
مع المغرب ،وتداعياته على المستويين المحلي واإلقليمي

اختصارًا باإلسبانية) ،السيد إبراهيم
غــالــي ،أعـلــن يــوم الجمعة  13نوفمبر
(تشرين الثاني) انتهاء التزام الجبهة
بوقف إطالق النار األممي مع املغرب،
َ
بعد أن قامت قوات من الجيش امللكي
املـغــربــي صبيحة الـيــوم نفسه بخرق
ع ـس ـك ــري لـ ـه ــذا االت ـ ـفـ ـ ًـاق ال ـق ــائ ــم مـنــذ
ع ــام  ،1991م ـسـتـهــدفــة ف ــي هجمتها
حـ ــوالـ ــى خ ـم ـســن م ــدن ـي ــا ص ـح ــراوي ــا
ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون بـ ـشـ ـك ــل س ـل ـمــي
أمـ ــام الـ ـج ــدار ال ـع ـس ـكــري امل ـغــربــي في
منطقة الكركرات ،في أقصى الجنوب
الغربي للجمهورية الصحراوية /أو
الصحراء الغربية كما ُت َ
عرف باسمها
الجغرافي.

■ أعـلـنــت «جـبـهــة ال ـبــول ـي ـســاريــو» ،الجمعة
املــاضــي ،انتهاء وقــف إطــاق النار الساري
منذ ما يقرب من  30عامًا ،ما هي العوامل
التي دفعت إلى هذا القرار؟
 ف ــي الـحـقـيـقــة ه ـنــاك ع ــوام ــل كـثـيــرة،ّ
منها املباشرة ،أو «القشة التي قصمت
ظ ـهــر ال ـب ـع ـيــر» ،وم ـن ـهــا م ــا ه ــو أعـمــق
وأك ـب ــر ،تــراكـمــت آث ــاره طـيـلــة  30سنة
م ــن ص ـبــر وم ـع ــان ــاة والـ ـت ــزام الـشـعــب
الـ ـصـ ـح ــراوي ب ــات ـف ــاق س ـ ــام ل ــم ي ــأت
أبـدًا بسبب العراقيل املغربية .رئيس
الجمهورية الصحراوية ،واألمني العام
لـلـجـبـهــة الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر الـســاقـيــة
الـحـمــراء ووادي الــذهــب (بوليساريو

● ُّ
تجدد الصراع سببه عدم التزام
المغرب بوقف إطالق النار
● ّ الشعب الصحراوي عازم على نيل
حقه في تقرير المصير
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أفقيا

 -1بواسطتي – خير األمور –  -2بكاء شديد – مدينة عراقية –  -3إحدى القرى التابعة
ملركز ّ دير مواس بمحافظة املنيا في جمهورية مصر العربية – مواطن يعيش حياة
ّ
مؤخر السفينة
التنقل والترحال في بعض البلدان –  -4وكالة أنباء عربية – آلة في
–  -5إح ـســان – عــاتـبــه – نــوتــة موسيقية –  -6ينبح الـكـلــب بالعامية – ب ـلــدان – -7
جزيرة ايطالية صغيرة – نبات مائي ينتشر على ضفاف املستنقعات –  -8خاصم
أشـ ّـد الخصومة – أخبار باألجنبية –  -9عـ ّـدد محاسن الشخص – من الحيوانات –
متشابهان –  -10يستخرج من الحليب – نكتب على ورقة

عموديًا

 -1ولــد أنـثــى – مدينة سويسرية – إســم مــوصــول – ُ ُ -2يـحــادث السياسي – يرخي
الستار –  -3يبذر األرض – في الجسم – ّ
صخري ّ
ّ
جبار في مصر
فك املسألة –  -4نصب
روض الحيوان ّ
فرعوني هائل –  -5حرف عطف – ّ
ّ
وطوعه –  -6للندبة – عاصمة
لصنم
عربية –  -7ابتلعه – من جبال لبنان –  -8مدينة مغربية على مضيق جبل طــارق –
إمارة عربية –  -9سحب – للتمني – حرف أبجدي –  -10رئيس حكومة لبناني راحل

أفقيا
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مشاهير 3602

حلول الشبكة السابقة

 -1وادي الحجير –  -2يلب – بسترما –  -3كادونا – زلغ –  -4هبط – نفي –  -5او – نفير –
رع –  -6يال – فل –  -7كزاز – روسيا –  -8سابور – قم –  -9جاموس – ّ
حية –  -10كوال –وارن

5

4

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

 -1ويك – ايكا –  -2األهواز – جو –  -3دبدب – ال سال –  -4وطن – زاما –  -5ابن – فو – بو – -6
ّ
روسو – ّ -7
لساني – ّ
حت – فرفور –  -8جرزي – ّ
لس – حر –  -9يمل – يقني –  -10راغب عالمة

عموديًا

ل ـكــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ل ــم ي ـكــن االعـ ـت ــداء
ال ـع ـس ـكــري ال ـجــديــد وحـ ــده سـبـبــا في
ات ـخــاذ الـجـبـهــة ه ــذا ال ـق ــرار ،بــل هناك
أسـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـن ـه ــا أن املـ ـغ ــرب
ق ـ ــد تـ ـ ـم ـ ــادى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــازم خ ــال
السنوات القليلة املاضية في استفزاز
ّ
ال ـص ـحــراويــن ،وف ــي ات ـب ــاع سـيــاســات
سـتـيـطــان واح ـتــال مـتــواصـلــة ،حيث
اَ ّ
ك ــث ــف م ــن ن ـه ـبــه ال ـ ـثـ ــروات الـطـبـيـعـيــة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة ب ـ ـتـ ــواطـ ــؤ م ـ ــع ب ـعــض
الـ ـش ــرك ــات ال ــدولـ ـي ــة وبـ ـع ــض الـ ـ ــدول،
وتمادى في انتهاكات حقوق اإلنسان
ضـ ّـد املدنيني الـصـحــراويــن ،وتـمــادى
ّ
التهرب من مسؤولياته كبلد
أيضًا في
ّ
م ـح ـتــل ّف ــي م ــا ي ـخــص ات ـف ــاق ال ـســام
َ
الـ ــذي وق ـع ـن ــا عـلـيــه م ـعــه س ـنــة ،1991
وال ــذي كــان مــن املفترض أن يـتـ ّـم وفق
تسلسل منطقي هو وقف إطالق النار
ل ـتــوف ـيــر األجـ ـ ـ ــواء امل ـن ــاس ـب ــة لـتـنـظـيــم
اسـتـفـتــاء لـتـقــريــر املـصـيــر يـخـتــار فيه
الشعب الصحراوي ما يريد ملستقبله،
ًّ
ً
اسـتـقــاال كــان أو حــا آخــر .هــذا مــا لم
يحصل ،ولألسف أثبتت األمم املتحدة
ً
ف ـع ــا أن ـه ــا ع ــاج ــزة ع ــن ف ــرض تنفيذ
قراراتها ،مثلما هي عاجزة في العديد
مــن الـقـضــايــا األخ ـ ــرى ،وبــاتــت بعض
الـ ـق ــوى الـ ـن ــاف ــذة ف ـي ـهــا والـ ـت ــي تــدعــم
نظام االحتالل املغربي تحاول فرض
هــذا األم ــر الــواقــع االسـتـعـمــاري ،وهو
مــا لــن يسمح بــه الشعب الصحراوي،
الــذي وقــف يــوم الجمعة وقفة وطنية
شاملة ملواجهة هذا االعتداء العسكري
َ ّ
املغربي الـجــديــد ،بعد أن تخلص من
القيود التي كانت موضوعة في يديه

إعداد
نعوم
مسعود
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م ـخــرج ومـنـتــج سـ ــوري (ُ .)2016-1938يـعـتـبــر م ــن ك ـبــار وأوائ ـ ــل املـخــرجــن
التلفزيونيني في سوريا .أنتج وأخــرج مسلسالت دريــد لحام منها «مقالب
غوار وصح النوم»
 = 3+4+7+1+2+6البقاء الــى مــا ال نهاية ■  = 11+10+8مــن إنـتــاج البحر ■
 = 8+9+5رقد

حل الشبكة الماضية :همفري بوغارت

جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1859وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة34 - 25 - 21 - 15 - 13 - 8 :
الرقم اإلضافي29 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 169,056,128ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة :شبكتان الجائزة اإلفرادية لكل شبكة84,528,064 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية 44,761,770 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 25 :شبكة ق ـي ـم ــة الـ ـج ــائ ــزة اإلفـ ـ ــراديـ ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 1,790,471ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 44,761,770ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 946 :شبكة. قيمة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة47,317 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 114,704,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,338 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,958,034,334 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1859
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح28997 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدةقيمة الجائزة اإلفرادية 75,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8997 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.997 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .97
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1081
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة271 :
• يومية أربعة3282 :
• يومية خمسة33653 :

طيلة  30سنة من انتظار وعود كاذبة.
■ ت ــزع ــم ال ـس ـل ـط ــات امل ـغ ــرب ـي ــة أن عـمـلـيــة
كــركــرات ّتمت بطريقة «سلمية ومتناسبة
ّ
وتهتم بسالمة املدنيني» ،فما هي الحقيقة؟
ّ
 كــل هــذا مجرد كــام أفــام ودعــايــات،ّ
ي ـت ـحــدث فـيـهــا امل ـع ـت ــدون ع ــن تــوجـيــه
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ــون ــه «ض ـ ــرب ـ ــات ج ــراحـ ـي ــة».
ح ـق ـي ـق ــة مـ ــا جـ ـ ــرى عـ ـل ــى األرض هــو
تنفيذ جنود مغاربة لهجوم عسكري
واضــح استهدف مدنيني صحراويني
متظاهرين بشكل سلمي على أرضهم
ومــن أجــل حقوقهم ولــم يـعـتــدوا على
أحد ،وقام الجيش املغربي في البداية
ب ــال ــدف ــع ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـبـلـطـجـيــة
وامل ـج ــرم ــن ال ــذي ــن اعـ ـت ــادت سـلـطــات
االح ـت ــال املـغــربـيــة اسـتـعـمــالـهــم ضـ ّـد
ال ـص ـح ــراوي ــن ف ــي امل ـن ــاط ــق املـحـتـلــة،
َ
لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ل ـ ــم تـ ـ ْـس ـّـلـ ــم ال ـ ـجـ ــرة،
ج ـب ـهــة ك ــان ــت ق ــد حـ ـ ــذرت امل ـغ ــرب
فــال ـ ّ
وح ـ ـ ــذرت األمـ ــم امل ـت ـح ــدة م ــن أن ـه ــا لن
ُ
تسمح أب ـدًا ب ــأن ت ـمـ ّـس شـعــرة واح ــدة
من هــؤالء املواطنني من ّ
أي كــان ،وهو
ّ
مــا تـ ّـم بالفعل ،حيث تدخلت وحــدات
الجيش الشعبي الصحراوي ملواجهة
االع ـتــداء املغربي وإنـقــاذ املدنيني من
منطقة الـخـطــر .اآلن ،وحـتــى الـســاعــة،
ونحن في اليوم الـســادس من العودة
للكفاح املسلح ،ال يزال املغرب يرفض
االعتراف بأنه قد أدخل جيشه وشعبه
م ــأزق ال ـحــرب فــي ال ـص ـحــراء الـغــربـيــة
مــن جــديــد ،بــل وأصـبــح اآلن يستعمل
مصطلحات مثيرة للضحك من نظام
مـثـلــه ،مــن قـبـيــل «الـشــرع ـيــة الــدول ـيــة»
و«الـ ـتـ ـمـ ـس ــك بـ ــوقـ ــف إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار»،
وينتقد إقدام جبهة البوليساريو على
ال ـخــروج مــن وقــف إط ــاق ال ـنــار ،وهــو
الذي بادر إلى خرقه.
ّ
إذًا ،كـ ـ ــل دع ـ ــاي ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــام امل ـغ ــرب ــي
وحــدي ـثــه ع ــن سـعـيــه لـفـتــح طــريــق من
أجل استمرار التجارة هي كالم فارغ،
ألن املـ ـغ ــرب ال ي ـم ـلــك الـ ـسـ ـي ــادة عـلــى
الصحراء الغربية حتى يمارس فيها
ملحاسبته
الـتـجــارة ،وقــد حــان الــوقــت
َ
ّ
على كــل السنني املــاضـيــة الـتــي ض ّيع
على نفسه وعـلــى شعبه فيها فرصة
ثمينة فــي الـجـنــوح للسالم الحقيقي
الــذي يحترم حق الشعب الصحراوي
في تقرير املصير ،ليمكننا في النهاية
بـنــاء ات ـحــاد مـغــاربــي لجميع شعوب
املنطقة على أساس االحترام املتبادل،
والتعاون والتعايش السلمي ،وليس
ّ
التوسع واالعتداء والظلم.
على أساس
■ تــزامـنــا مــع سياسته الـعــدوانـيــة املـتــزايــدة
تـجــاه الـصـحــراويــن ،يــواصــل املـغــرب وضع
ً
الحكم الــذاتــي للصحراء على الـطــاولــة بــدال
م ــن االس ـت ـف ـتــاء عـلــى تـقــريــر املـصـيــر ال ــذي
َت ّ
عهد بتنظيمه سابقًا .هل تعتقدين اليوم
ّ
أن الحل السياسي ما زال ممكنًا من دون
اللجوء إلى السالح ،أم أن استئناف املقاومة
املـسـلـحــة م ــرة أخـ ــرى ه ــو ال ـخ ـيــار الــرئـيــس
للشعب الصحراوي الذي يواجه عجز بعثة
«املـيـنــورســو» عــن إن ـجــاز مهمتها وتنظيم
االستفتاء على تقرير املصير؟
 امل ـغ ــرب يـبـنــي ق ـص ــورًا ع ـلــى رم ــالمـتـحــركــة .امل ـغ ــرب ال يـمـلــك الـسـيــادة
ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء ال ـغ ــرب ـي ــة ،ف ـك ـيــف لــه
أن ي ـق ـتــرح ع ـلــى مــال ـك ـهــا ال ـح ـصــري
والـ ــوح ـ ـيـ ــد ،الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـص ـ ـحـ ــراوي،
ح ـك ـمــا ذاتـ ـي ــا أو ّ
أي شـ ــيء آخ ـ ــر .مــا
ُيـسـ ّـمــى الـحـكــم ال ــذات ــي ،عـلــى املـغــرب
اق ـت ــراح ــه ع ـلــى إق ـل ـيــم ال ــري ــف شـمــال
اململكة ،أو على سوس أو غيرها من
املناطقّ ،أمــا الصحراء الغربية فما
عـلـيــه إال ال ـخ ــروج مـنـهــا ،وأستطيع
أن أؤك ــد لــك أن الـشـعــب الـصـحــراوي
ل ــم يـتــوقــف ع ــن م ـقــاومــة االسـتـعـمــار
ً
 ،1884وي ـ ـ ـتـ ـ ــوارث ج ـي ــا
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام َ َ
ب ـعــد ج ـيــل ن ـ َـف ـ َـس ال ـت ـمـ ّـســك بــالـهــويــة
الــوطـنـيــة ،ون ــف ــس الــرفــض لــاعـتــداء
ومحاوالت السيطرة األجنبية ،وهو
ّ
مستعد ليعطي العالم أجمع دروسًا
جــديــدة فــي املـقــاومــة وال ـف ــداء مثلما
فعل آبــاؤه طيلة عقود ّ
ضد مختلف
املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــري ــن .وب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـحـ ــال،
الكفاح املسلح ليس هــو الـغــايــة ،بل
ه ــو وس ـي ـلــة ،لـكـنــه ل ــأس ــف الـشــديــد
ال ــوس ـي ـل ــة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي يـفـهـمـهــا
االحـ ـ ـت ـ ــال ،م ـث ـل ـمــا ق ـ ــال جـ ـي ــاب ،ألن
ّ
االستعمار تلميذ بليد ال يتعلم من
دروس التاريخ .أما بعثة املينورسو
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◄ وفيات ►
ن ـف ــس م ـط ـم ـئ ـنــة ان ـت ـق ـلــت م ــن دار
الفناء إلى دار البقاء
بمزيد مــن الـحــزن واألس ــى ينعى
حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة
الفقيدة الغالية

املرحومة الحاجة إنعام محمد
عبدو رعد

والدتها املرحومة الحاجة حامدة
الصيفي
زوج ـ ـهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج حـســن
حسني رعد (أبو حسني)
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم أمــن ،املرحوم
صادق ،أحمد ومحمود.
شقيقاتها وأصهرتها :نائلة أرملة
املــرحــوم ال ـحــاج مـحـمــود حــرشــي،
حليمة حرم الحاج محمد فياض
غـ ـن ــدور ورح ـ ـ ــاب أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
عفيف كركي
أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا :الـ ـ ـح ـ ــاج مـ ـحـ ـم ــد رع ــد
(رئ ـيــس كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة)،
الحاج حسني والحاج علي.
اب ـن ـتــاهــا وصـ ـه ــراه ــا :م ــري ــم حــرم
املهندس الحاج إبراهيم إسماعيل
وإيمان حرم الحاج محمد حمود
وقد ُصلي على جثمانها وووريت
ال ـث ــرى ع ـنــد ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة من
بـعــد ظـهــر أول مــن أم ــس األرب ـعــاء
 2020/11/18فــي جـبــانــة بلدتها
جباع  -إقليم التفاح.
دف ـ ــع الـ ـل ــه ع ـن ـكــم كـ ــل أذى ورحـ ــم
أم ــوات ـك ــم ،ول ـكــم م ــن بـعــدهــا طــول
البقاء.
للتعزية أب ـنــاؤهــا :ال ـحــاج محمد
رعد03/610609 :
الحاج حسني رعد71/474844 :
مريم رعد70/690437 :
إيمان رعد70/972233 :
األسفون :آل رعد ،حرشي ،غندور،
كــركــي ،ش ــري ،إسـمــاعـيــل ،حـمــود،
برغل ،جزيني وعموم أهالي بلدة
جباع

ّ
لم يتوقف الشعب الصحراوي عن مقاومة االستعمار منذ عام ( 1884أ ف ب)

ُ
ً
فقد فشلت فشال ذريعًا وأفــرغــت من
محتواها ،ليس منذ يوم الجمعة بل
ّ
مجرد
منذ سنني ،وقد أصبحت اآلن
بعثة أممية لتنظيم م ــرور التجارة
واملسروقات املغربية عبر الصحراء
الغربية.
■ م ـ ــا ه ـ ــو ب ـ ــرأي ـ ــك ت ــأثـ ـي ــر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ّ
القنصليات الـتــي تـبــنــاهــا امل ـغــرب مـنــذ عــام
 2019ملواصلة سياسة ّاألمر الواقع وتعزيز
قوته على األراضي املحتلة مثل العيون؟
 هـ ــذه أي ـض ــا م ـث ــال آخـ ــر ع ـلــى ف ـقــدانأي منطق ّ
املـغــرب ّ
وأي ق ــراءة حقيقية
لـلــواقــع .أستطيع أن أؤك ــد ل ــك ،مثلما
ّ
قالت الصحافة الدولية على كل حال،
أن ما يسمى القنصليات هــذه ما هي
إال دور أشباح ،والغاية منها كانت تلك
الصورة التي تؤخذ عند افتتاحها ال
غير .مشكلة املغرب هي أنه خبير في
واإلعالمية،
صناعة الفقاعات الدعائية
ّ
ويبذل ماليني الــدوالرات عليها لبثها
فــي الـعــديــد مــن وســائــل اإلعـ ــام ،ومــن
كـثــرة مـمــارسـتــه ال ـكــذب الــدعــائــي بــات
ُي ـص ـ ّـدق دعــايــاتــه ويـعـتـقــد أن ذل ــك قد
ُيـغـ ّـيــر شـيـئــا فــي ال ــواق ــع عـلــى األرض.
ًّ
الصحراء الغربية تبقى بلدًا محتل،
وم ـ ـ َ
ـدرج ـ ــا ف ــي الئـ ـح ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
لتصفية االستعمار ،ومالكها الوحيد
والـحـصــري هــو الـشـعــب الـصـحــراوي،
وال تستطيع األمم املتحدة وال فرنسا
وال أمـيــركــا وال ّ
أي أحــد أن ينتزع من
هــذا الشعب امل ـقــاوم واملـقــاتــل الشرس
حقوقه إال في حالة واحدة ،لو نجحوا
في إبادتنا عن بكرة أبينا ،وحتى في
حالة حصول ذلك سيكون الثمن الذي
يدفعه نظام االحتالل كبيرًا.
■ ما هو الوضع الحالي للنشطاء السياسيني
ُ
الذين اعتقلوا في عام  2010في إطار قمع
السلطات املغربية للحركة السلمية املطالبة
باالستقالل والتنديد بالتمييز االجتماعي
واالقتصادي اليومي؟
 -وض ــع ال ـن ـش ـطــاء ال ـص ـح ــراوي ــن في

املدن املحتلة ّ
سيئ جدًا ،ولهذا طالبنا
الـصـلـيــب األح ـم ــر بــال ـتــدخــل بـمــوجــب
اتفاقية جنيف الرابعة ،والتي نعتبر
طرفًا فيها ،وذلك لحماية الصحراويني
عمومًا كمدنيني في مناطق النزاعات
املسلحة .آخر املعلومات املتوفرة عنهم
تشير إلــى أنهم هم بدورهم ّ
تعرضوا
ّ
بمجرد
للقمع والتعنيف واملضايقات
اندالع الحرب بني جبهة البوليساريو
وج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال املـ ـغ ــرب ــي .وه ـن ــاك
املزيد من االعتقاالت حتى في صفوف
األط ـ ـفـ ــال ب ـع ــد ان ـ ـ ــدالع تـ ـظ ــاه ــرات فــي
ّ
ب ـع ــض امل ـ ـ ــدن الـ ـصـ ـح ــراوي ــة امل ـح ـتــلــة
ً
احـتـفــاال بــإعــان جبهة البوليساريو

ال يزال المغرب يرفض
االعتراف بأنه قد أدخل
جيشه وشعبه مأزق
الحرب من جديد

خروجها من اتفاقية وقف إطالق النار.
الـجـمـيــع اسـتـقـبــل ال ـخ ـبــر بــالــزغــاريــد
واألفـ ــراح ،والـشـبــاب الـصـحــراوي جاء
ّ
من كل حدب وصوب ،تركوا تجارتهم،
ومشاريعهم ،وحتى دراستهم من أجل
وضــع أنفسهم تحت تـصـ ّـرف الجيش
الـشـعـبــي ال ـص ـح ــراوي وامل ـش ــارك ــة في
النضال من أجل التحرير.
ُ
■ نعلم أن محكمة النقض املغربية ستصدر
حكمها ي ــوم  25تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر،
وه ــذا بــا شــك لــن يـكــون لــه ّأي تــأثـيــر على
ق ــرار الـعــدالــة املـغــربـيــة الـســابــق فــي حــق 19
شخصًا ُحـكــم عليهم جميعًا بما بــن 20

عامًا والسجن مــدى الحياة ،ماهو اإلجــراء
امل ـت ــاح ل ـكــم ملــواج ـهــة ح ــال ــة ان ـت ـهــاك ص ــارخ
لحقوق اإلنسان كهذه؟
 ال أعـ ـتـ ـق ــد أن ت ـج ــرب ـت ـن ــا ط ـي ـل ــة 30سـ ـن ــة مـ ــع مـ ــا ُيـ ـسـ ـم ــى آل ـ ـيـ ــات ح ـق ــوق
اإلن ـس ــان قــد نـفـعــت فــي ش ــيء لألسف
ال ـش ــدي ــد ،ال بـ ـ ّـد م ــن االع ـ ـتـ ــراف بــذلــك،
ّ
وعلى رغــم ثبوت ارتـكــاب املـغــرب لكل
ّ
أنــواع االنتهاكات ،تبقى كــل اإلدانــات
م ـجـ ّـرد حـبــر عـلــى ورق .بالنسبة إلــى
املعتقلني ،يجب تذكير ال ـقـ ّـراء الـكـ ّـرام
ب ـ ــأن امل ـ ـغـ ــرب ي ـع ـت ـق ـل ـهــم وي ـحــاك ـم ـهــم
ف ــي ان ـت ـهــاك صـ ــارخ الت ـفــاق ـيــة جنيف
ّ
الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني في
زمــن ال ـحــرب ،وخـصــوصــا مدنيي بلد
ّ
مـحـتــل مـثــل ال ـص ـحــراء ال ـغــرب ـيــة .لكن
امل ـغ ــرب ق ــد يـسـنــد ظ ـهــره ع ـلــى بعض
ال ـ ـقـ ــوى االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،وال ي ـك ـتــرث
كـثـيـرًا إلدانـ ــات املـنـظـمــات الــدول ـيــة ما
دامـ ــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ع ـم ـيــاء خــرســاء
ّ
ّ
صماء أمام هذه االنتهاكات .لكل ذلك،
ق ـ ّـرر الـشـعــب ال ـص ـحــراوي فــي املؤتمر
الـخــامــس عـشــر للجبهة فــي ديسمبر
(ك ــان ــون األول)  2019ضـ ــرورة إع ــادة
النظر جذريًا في طريقة التعاطي مع
امل ــوض ــوع .وه ــو مــا حـصــل حــالـيــا وال
يزال.
■ ك ـي ــف ت ــري ــن م ـس ـت ـق ـبــل كـ ـف ــاح ال ـش ـعــب
الصحراوي ّ
ضد االحتالل؟
 أرى أن ال ـش ـعــب ال ـص ـح ــراوي ال ــذيّ
ظــل صــامـدًا ملــا يـقــارب نصف قــرن من
الكفاح املشروع ،وأن الشباب الذي ترك
ّ
ّ
بمجرد أن دقت ساعة
كل شيء وراءه
الـ ـج ـ ّـد ،ولـ ــم ي ـ ـتـ ـ ّ
ـردد ،ب ــل أراد الـلـحــاق
بجبهات القتال حتى من دون تدريب
ّ
بـحـمــاس مـنـقـطــع الـنـظـيــر ،قـ ــادر بـكــل
تأكيد على انتزاع حقه وتحرير أرضه.
وأرى أن ما ُي ّ
سمى املنتظم الدولي قد
أساء فهم وتقدير صبر الصحراويني
 30سنة ،وقد حان وقت الحساب ،ولن
ّ
نبخل على الوطن بأرواحنا ،وكــل ما
نملك.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن /387ص1
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون رقـ ـ ـ ــم  77تـ ــاريـ ــخ
( 2018/4/19قــانــون املـيــاه) السيما املــادة
 38منه واملتعلقة بتسوية أوض ــاع اآلبــار
املحفورة.
وت ـن ـف ـي ـذًا مل ـض ـمــون الـ ـق ــرار رق ــم /118ق.و
تــاريــخ ( 2010/9/13آل ـيــة ال ـبــت بطلبات
الـتــراخـيــص بـمــراسـيــم أو اي ـصــاالت العلم
املسبق للتنقيب عن املياه واستعماالتها)
وال سيما املادة الخامسة منه،
وخــافــا ألي نــص آخ ــر وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى امل ــادة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  185ت ــاري ــخ
 2020/8/27واملتعلق بتمديد املهل ومنح
بعض االعفاءات من الضرائب والرسوم،
ت ـع ـلــن وزارة ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه – املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية – عن
تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية وضع
اآلب ـ ــار غ ـيــر امل ــرخ ـص ــة م ــن 2020/10/31
إلــى  2021/2/26ضمنًا ،وذلــك عبر شركة
«ل ـي ـبــان ب ــوس ــت» وف ــق ال ـن ـمــوذج املـتــوافــر
لديها مرفقًا باملستندات التالية:
 – 1خ ــري ـط ــة م ـس ــاح ــة اج ـم ــال ـي ــة م ـحــدد
عليها موقع البئر مع االحداثيات موقعة
م ــن م ـه ـنــدس م ـســاحــة ت ـص ــدق ف ــي نـقــابــة
امل ـه ـن ــدس ــن أو طـ ـب ــوغ ــراف وتـ ـص ــدق فــي
نقابة الطبوغرافيني.
 – 2افادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها
ألكثر من ثالثة أشهر.
 – 3صورة عن الهوية.
مالحظة :إن انتهاء املهلة املــذكــورة أعــاه
دون ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـط ـل ــب ت ـ ـسـ ــويـ ــة ،ي ـع ــرض
املـ ـخ ــالـ ـف ــن لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
باإلضافة إلى رد البئر.
بيروت في 5 :تشرين الثاني 2020
وزير الطاقة واملياه
ريمون غجر
التكليف 1123
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ميديا

ّ
ّ
رمزي النجار« ...مؤنسن» الدعاية السياسية

شهادات
كيف أبكي شقيقي
مروان نجار *
كيف أبكي شقيقي رمزي
وهو َ
اآلن ُي َ
ضـاحك السماء؟
يرأفون بي فيقولون ّ
معزينُ :
«نفسه في السماء»
وال ّ
كريمة
بنفس
شك عندي في رحابة السماء وترحابها
ٍ
ٍ
كنفس أخي رمزي.
ْ ِ
َ
نفسه بيننا على األرض!
ولكن ...كم ال نزال في حاجة إلى كر ِم ِ
ّ
ّ
حتميات القدر.
األخوة من
صحيح ّأن
ّ
لكن رمزي لو لم يكن أخي لكان صديقي ،وكنت صديقه.
ّ
األخوة بيننا.
هكذا قامت نزهة
ً
ًّ
ّ
زو َدتني بحكمة أخي األصغر سنا واألكثر قدرة على جمع
التناقضات وضبط أسباب الغضب.
َ
رمزي الذي إن اختلف مع منافسيه بلسمت لغة الخالف
ُ
نوادره.
ُ
َّ
َ
رمزي الذي متى أنب خصومه أطربهم جمال التأنيب.
رمزي الذي ال تنطفئ وال تخبو في قلبه شعلة الوفاء لصداقة،
ّ
لرفقة أو لواجب.
ألخوة ،لحلم،
ٍ
ولئن علقت في األذهان عناوين كتبه الطموحة التي أصدرها
ّ
حديثًا في زمن النضج ،يطيب لي أن أتذكر من أرشيف بداياته،
تلك األطروحة التي ّ
أعدها في زمن الدراسة ّثم ّ
أتمها على شكل
ّ
التسعينيات بعنوان «كي يعود الله إلى لبنان».
كتاب في
ّ
ّ
ّ
ّ
أطروحة تربوية ذكية ونبيلة تحل التنشئة اإليمانية محل
ّ
ّ
الطائفية.
املذهبية أو
التعبئة
ّ
لكن رمزي يضحك ...ويريدنا أن نضحك.
ّ
التربوي وحضرت
لذلك ،حني أقام حفل توقيع لكتابه
ّ
ّ
شخصيات من كل الجهات إلى ذلك الحفل ،سمعنا وزير الدولة
ّ
للشؤون املالية فؤاد السنيورة يسأل رمزي:
 هل نفهم من عنوان كتابك يا رمزي ّأن الله قد هاجر منلبنان؟
فأجابه رمزي على الفور:
ّ
 تخلصًا من القيمة املضافة ،معاليك.ّ
رمزي يضحك .يريدنا أن نضحك .ولعله اآلن يضاحك
السماء.
ّ
لن يعتب علي وإن غلبني البكاء فقد تعاودني اللحظات...
ّ
ّ
وأتذكر أن شقيقي الوسيم الكريم قد يرحل نعم ،لكنه ...ال
يغيب.

ليا القزي
ُ
«ف ٌ
كر على ورق» ،كان آخر كتب رمزي
ِ
ّ
الـ ـن ــج ــار .أراده «عـ ـ ــودة إلـ ــى الـ ـ ــذات»،
وتـ ـع ــزيـ ـزًا ل ــ«ال ـت ـف ــاع ــل ال ـت ــواص ـل ــي».
ّ
الـكـتــاب صــدر فــي عــام  2018ويتألف
ُ ّ ّ
ً
من  100كلمة ،تشكل كل منها فصال،
ٌ
والكلمة التي ينتهي بها فصل تكون
ّ
عـنــوان الفصل الـتــالــيّ .
النجار
تعمد
ّ
تــرك صفحة فــارغــة قبالة كــل صفحة
ّ
َ
كتب عليها أفكاره ،حتى تكون حافزًا
لـ ـلـ ـق ـ ّـراء ف ـ ُـيـ ـش ــارك ــون أفـ ـك ــاره ــم ح ــول
القهوة ،السفر ،الشوكوال ،الخطيئة،
ال ـحـ ّ ّـب« ...وه ــل مــن َنقمةٍ أو مــن نعمةٍ
يتمتع ،بقدر ما َيهلك ،بهما اإلنسان
أكثر من قدرته على توليد األفكار؟»،
سـ ـ ــأل فـ ــي كـ ـت ــاب ــه ،هـ ــو «املـ ـهـ ـج ــوس»
بــالـحــوار وال ـتــواصــل وتحفيز ال ــروح
اإلبداعية لدى األجيال.
بعض األشخاص يفرضون هوياتهم
ُ
ُ
ّ
ع ـل ــى ِم ـ ـ َـه ـ ـ ٍـن ،ف ــت ـص ـب ــح ال ت ـ ـعـ ـ َـرف إل
ّ
بـهــم .اخ ـتــزل الـنــجــار عــالــم اإلعــانــات
واإلع ـ ــام ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،فــأصـبــح
واحدًا من مرجعياته القليلة ُفي العالم
العربي« ...وكــان الله ُي ّ
حب املعلنني»،
ّ
كما تقول املخطوطة التي علقها في
مكتبه الـعــابــق بــاأللــوان والـلــوحــات...
ومجموعة السيارات (خاصة باللون
األح ـم ــر) الـصـغـيــرة ال ـتــي ك ــان يـهــوى
ـوق ــع
ج ـم ـع ـه ــا« ،والـ ـ ـل ـ ــه يـ ـع ـ ًـن» مـ ــن ي ـ ِ
واحـ ـ ــدة م ـن ـهــا .إض ــاف ــة إل ـي ـه ــا ،يملك
ال ـن ـ ّـج ــار وا ُح ـ ــدة م ــن أه ــم مـجـمــوعــات
القصص امل ـصــورة ،الـتــي كــان يختار
ً
ُجـ ـم ــا وصـ ـ ــورًا م ـن ـهــا لـيـصـنــع منها
لوحة« ،تاريخية هيدي» ،يقول.
الرجل الفارع الطولَ ،
بجسده الضخم
كان يرتدي
وصوته ّالرخيم ،نادرًا ما ّ
غـيــر ال ـبــزة ال ـس ــوداء ،ويـلـتــذ بتدخني
الكوبي ،قبل أن ُيجبره قبل
السيجار ّ
سـنـتـ َـن «ن ـ ــق» َول ـ َـدي ــه مـ ــازن وغـ ّـســان
ّ
ّ
صحته ،على التخلي
الخائفني على
ع ـنــه .فــي الـشـكــل ،عـكــس ص ــورة رجــل
ُاإلعالنات التقليدي ،صاحب العالقات
امل ّ
تشعبة« ّ .لم يمر وقت طويل ،قبل أن
أكتشف أنه خلف تلك الصورة ،توجد
أخالقيات كانت في حينه عملة نادرة
ُ
في ســوق الدعاية» ،تخبر هند خالد
ّ
التي ّ
تعمدت العمل في شركة النجار،
ّ
ّ
«ألن ـن ــي كـنــت أس ــأل م ــن أه ــم شخص
فــي مـجــال اإلع ــان الـسـيــاســي ،ليأتي
الجواب دائمًا رمزي ّ
النجار .كان ّ
أهم
َ
من أنسن مفهوم الدعاية السياسية».
ّ
ُي ـض ـي ــف اإل ّعـ ــامـ ــي جـ ـ ــورج غ ــان ــم أن
ّ
النجار ُ
«يمثل حقيقة النهضة الثانية
لإلعالم واإلعالن في التسعينيات».
ابن بشمزين  -قضاء الكورة (،)1952
ت ـحـ ّـول إل ــى الــرجــل ال ـق ــادر عـلــى «بيع
الثلج ملن يعيش في القطب الشمالي».
ُ
ت ـس ـت ـخ ــدم هـ ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ف ــي وص ــف
ّ
النجار ،للتدليل على «شطارته» في
اإلق ـ ـنـ ــاع .مــوه ـب ـتــه ال ـف ـطــريــة ل ــم تبق
ّ
ُمـشــتـتــة ،فأثقلها بــدراس ـتــه ،وحصل
على شهادة املاجستير في «االتصال
الـ ـجـ ـم ــا ُهـ ـي ــري» وب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس فــي
«األدب املقارن والتعليم» من الجامعة
األميركية في بيروت.
ّ
بتوصي شــي؟» ،يسأل
«أنــا ُبالكورة،
ّ
ُ
«شلح
أحد املتصلني النجار ،ليجيبِ :
زيتون» .ومن أرض الزيتون« ،اكتسب
جـ ــوعـ ــه الـ ـكـ ـبـ ـي ــر لـ ـلـ ـمـ ـع ــرف ــة» ،ي ـق ــول
رئـيــس مجلس إدارة شــركــة «كــوانـتــم
كــومــونـيـكـيـشـنــز» ،إي ـلــي خـ ــوري .كــان
رم ــزي «م ــوس ــوع ــة ،وخ ــاص ــة بــالـلـغــة،
قادرًا في عشر دقائق على كتابة عشر
ّ
ص ـف ـحــات» ،ف ـكــان طـبـيـعـيــا أن يــؤلــف
ثــاثــة ك ـتــب .غــزيــر اإلن ـت ــاج «وســريــع
البديهة» .في إحدى ّ
املرات« ،اخترعنا
الـ ـشـ ـع ــار ألح ـ ــد ال ــزب ــائ ــن ونـ ـح ــن فــي
ّ
نتجه ملقابلته» .رمزي ّ
النجار
املصعد
يثق بنفسه إلــى درجــة «ال يضطر أن
َ
ُيعيد قــراءة ما كتب» .وأهميته تكمن
في قدرته على «إنـجــاز إعــان صغير
ً
ملــاركــة علكة مـثــا ،وفــي الــوقــت نفسه

إنجازه مشروعًا ألهم مؤسسة عاملية.
ُ
األرض م ـ ـ ــاذا تـ ـ ـح ـ ـ ّـب ،وم ـ ــاذا
يـ ـع ــرف ُّ
ّ
ُيعجب النخبة»ُ .يضيف خــوري بأن
رم ــزي كــان يكتب اإلعــانــات «باللغة
ال ـع ــرب ـي ــة وأنـ ـ ــا ب ــال ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة.
هـ ــو ي ـس ـت ــرس ــل ،وأن ـ ـ ــا أخـ ـتـ ـص ــر .هــو
بــالــه قـصـيــر ُ
وي ــري ــد إن ـج ــاز امل ـشــروع
بـســرعــة ،وأن ــا على العكس مـنــه .بعد
ّ
فـ ـت ــرة ت ـع ــل ـم ـن ــا «إدارة» االخـ ـت ــاف
ّ
ح ــول ُوج ـه ــة ن ـظــر ،أن ــا أهـ ــز بــرأســي،
وهــو ُيــديــر ظـهــره»ُ .يظهر ذلــك جانبًا
م ــن ش ـخ ـص ـيــة الـ ـن ـ ّـج ــار ،ف ـم ـه ـمــا بـلــغ
يقطع
الخالف واالختالف مع أحد ،ال ّ
العالقة أب ـدًا .إنـســان حـ ّـســاس ،يتوقع
أن ُيـبــادلــه مــن يهتم ّ ألمــرهــم مستوى
العاطفة نفسه .ولكنه كان في الوقت
ذات ــه «صـعـبــا» ،عـنـيـدًا .مــن «سيئات»
الراحل ،ما ُيذكر عن «تعبيره عن رأيه
الجانب السلطوي من
بفجاجة ،وهذا ّ
شخصيته قد ُينفر البعض».
ّ
شكل رمزي ّ
النجار وإيلي خوري سنة
ّ
 1989شراكة إعالنية ،كانت األهــم في
ل ـب ـنــان ،ف ــ«أك ـلــت الـ ـس ــوق» .ول ـكــن َ قبل
توقيع هذه الشراكة ،كان رمزي قد شرع
فــي ب ـنــاء مملكته مـنــذ السبعينيات،
وإنـ ـج ــاز اإلعـ ــانـ ــات ...كـ ـ ـ ــ« ،Yesتــاتــة
ب ــواح ــد» ،أح ــد أشـهــر اإلع ــان ــات التي
علقت في أذهان املستهلكني في لبنان
لسنواتّ .
ثم دخل إلى عالم التلفزيون،
واخ ـ ـتـ ــار اإلع ــا ُمـ ـي ــة ج ـي ــزي ــل خـ ــوري
ُلت ّ
قدم برنامج «املميزون» على شاشة
«ال ب ــي س ــي» ف ــي أواخ ـ ــر ع ــام .1987
ّ
تقول خوري لـ«األخبار» إن الجمهور
ّ
«تعرف ّ
إلي بفضل رمزي .كان شخصًا
ّ
أساسيًا بكل مفصل من حياتي ،ال أعلم
كـيــف س ــأع ــود إل ــى ب ـي ــروت ُوه ــو غير
م ــوج ــود» .صـنــع ال ـنـ ّـجــار «امل ـم ـيــزون»
الفكرة إلى اختيار
بكل تفاصيله :من
ّ
الفقرات والضيوف« ،كنا أول من قمنا
ب ــال ـح ـس ــاب ال ـ ـفـ ــوري ،وس ـ ــوق ع ـك ــاظ،
ّ
ّ
عممنا املــادة الثقافية لدى كل الفئات
ُ ّ
الـشـعـبـيــة» .تـضـحــك خـ ــوري ،مـتــذكــرة
ـري ن ـج ـيــب
ح ـ ــن ف ـ ـ ــاز األديـ ـ ـ ـ ــب املـ ـ ـص ـ ـ ّ
بجائزة نوبل« ،ظــنــوا ألنني
محفوظ
ك ـنــت م ـقــدمــة ُاملـ ـمـ ـي ــزون ،ل ـ ـ ّ
ـدي اط ــاع
شامل في اآلداب ،فاختاروني مع وليد،
شقيق رمزي لتقديم الجائزةّ .
تعرفت
إل ــى نـجـيــب مـحـفــوظ بـفـضــل رمـ ــزي».
ّ
وفي كل املحطات املستقبلية ،وخالل
عمله على «الــرؤيــة السياسية» لعدد
م ــن ال ـب ـل ــدان« ،ك ــان يـخـتــارنــي إلج ــراء
امل ـقــابــات .ك ــان ُيـســاعــد وي ـعــرف كيف
ُي ـحــافــظ عـلــى ال ــراب ــط م ــع األش ـخــاص
الذين يهتم ألمرهم».
ُيلملم ُمدير اإلبداع في شركة ّ
النجار،
وشـ ـقـ ـي ــق زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ري ـ ـم ـ ــون م ــرع ــب
ُح ــزن ــه ودمـ ـع ــات ــهُ ،مـ ـت ــذكـ ـرًا س ـن ــوات
الـثـمــانـيـنـيــات« .ب ــدأن ــا ال ـع ـمــل ســويــا
في شركة  Leadلجاك الـصـ ّـراف ،قبل
أن ُيـصـبــح رم ــزي ،مــا بــن ع ــام 1984
وعــام  ،1989شريكًا فــي شركة Trust

ّ
االستشارات السياسية،
على
ز
رك
ّ
القتناعه بأن مهنة اإلعالنات انتهت
ّ
مـ ــع أالن ب ــريـ ـن ــاس ونـ ــزيـ ــه م ـس ــل ــم».
فــي ع ــام َ ،1989عــرضــت شــركــة «انـتــر
ماركتس» على ّ
النجار وإيلي خوري
َ
دم ــج شركتيهما واالن ـض ـمــام إليها.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى خ ـ ـ ــوري« ،وج ــدن ــاه ــا
الـفــرصــة املـثــالـيــة ،وال سـيـمــا بـعــد أن
انــدلـعــت حــرب الـتـحــريــر» .فــي كانون
الثاني  ،1992أطلقا شركة «ساتشي
انــد ســاتـشــي ،وول ـعــت .مــا بقي زبــون
م ــا أخـ ــدنـ ــاه .رمـ ـ ــزي كـ ــان ب ـي ـلــدوزيــر
ف ــي ال ـع ـم ــل» .م ــن زب ــائ ــن ذل ــك الــزمــن،
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان أي ــام الــوزيــر
ال ـ ــراح ـ ــل إيـ ـل ــي ح ـب ـي ـق ــة« ،ف ـصـ ّـم ـم ـنــا
ل ـهــا ش ـعــار  ،LebanON/Offق ـبــل أن
ّ
الحر» .شركة
يأخذه التيار الوطني
ّ
«سوليدير» كانت من زبائن النجار،

ميديا
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كائن من حوار
«وكان الله يحب المعلنين»...
حديث غير مسند

قال رمزي إنه اخترع هذا القول تعبيرًا
عن ذروة املحاولة عند من يريد إقناع أيّ
أحد بضرورة اإلعالن .وهي الفكرة التي
استحوذت على عقله لعقود ّ
عدة .كان
رمزي ينظر إلى لبنان على صورة البلد
الذي كان قائمًا قبل الحرب األهلية .لديه
أفكاره الخاصة حيال التغيير الضروري
ّ
للنظام العام ،وحتى للذوق العام .لكنه
ظل أمينًا ووفيًا لفكرة االقتصاد ّ
الحر
والليبرالية الغربية ،وكان يرى في اإلعالم
املفتوح واإلعالن شرطًا لحماية هذه
الصورة غير ّ
املقيدة...
ّ
التجربة علمت رمزي أشياء كثيرة،
ّ
من بينها أن لكل عمل أسسه وقواعده،
وأن املغامرة توجب معرفة هذه القواعد
واألسس واحترامها .وهو ما جعله
يصطدم مع ناقصي الذكاء وصانعي
التفاهة الذين سيطروا على املشهد
اإلعالمي واإلعالني في العقدين األخيرين.
لم يكن خروج رمزي من حقل اإلعالن
ّ
التقليدي تعبيرًا عن فشل مهني كما يروج
ُ َّ
له خصوم تف ٌه ،بل كان خليطًا بني ضيقه

كثيرون لم يرتاحوا إلى قدرة
رمزي على خلق انطباع
إيجابي عند جميع الالعبين
لم يكن
يومًا أعمى
سياسيًا
أو يوافق
على حمالت
خالية من
الفكر

ول ـه ــا ص ـ ّـمــم «بـ ـي ــروت مــدي ـنــة عــريـقــة
للمستقبل» .مــن هــذا الـبــابّ ،
تطورت
عالقته برئيس الحكومة الراحل رفيق
ّ
فتحول إلى صديق العائلة،
الحريري،
ال ـحــارس أيـضــا ألســرارهــا البسيطة،
والـ ـح ــاض ــر ف ــي م ـنــاس ـبــات ـهــا ،وب ـقــي
ح ـت ــى األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة «م ـس ـت ـُشــارًا
ّ
ّ
رسمي» لرئيس الحكومة املكلف
غير
سعد الحريري.
س ـنــة ّ ،2000أسـ ــس ال ـن ـ ّـج ــار وخ ــوري
مجموعة «كــوان ـتــوم» ،واشتغال على
الحملة االنتخابية لرفيق الحريري
بوجه الرئيس إميل لحود ،فكان شعار
«قولنا والـعـمــل» مــع العلم اللبناني.
«فكان
حصل هجوم  11أيلول ُ ،2001
أهم إنجازات رمزي الشعار الذي نشر
في وسائل اإلعالم األميركيةWe the :
كمية رسائل
 - peopleنحن الـشـعــبّ .
الشكر األميركية التي تلقاها مكتب
رفيق الـحــريــري كانت مــرعـبــة» ،يقول
ُ
خـ ــوري .لــم تـعـ ّـمــر شــراكــة «كــوان ـتـ ّـوم»
ُ
ّ
ألسباب ربما يفضل
أكثر من سنتني،
ُ
ٍ ّ
رم ــزي أن ت ـط ــوى م ـعــه .ي ــؤك ــد خ ــوري
عدد
«بقاءنا صديقني،
في ٍ
وتعاوننا ّ
ّ ُ
من املشاريع ،آخرها ما كنا نحضر له
قبل أسبوعني من دخوله املستشفى».

ّ
ُيـخـبــر ريـمــون مــرعــب أن الـنـ ّـجــار أراد
االب ـت ـع ــاد ع ــن اإلع ــان ــات «وال ـتــرك ـيــز
على االستشارات السياسيةّ ،
فأسس
ّ
ّ
 .»S2Cملـ ـ ـ ــاذا؟ ُي ـج ـي ــب ب ـ ـ ــأن ال ـن ــج ــار
ّ
ك ــان ُ
«مـقـتـنـعــا بـ ــأن مـهـنــة اإلع ــان ــات
َ
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت» .ح ـ ـصـ ــر أع ـ ـمـ ــالـ ــه ب ـت ـن ـف ـيــذ
«الرؤية السياسية» لحكومات عربية
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات وسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ف ـك ــان ــت
أبــرزهــا مـشــاريـعــه فــي األردن ُ
وعـمــان
وق ـطــر وال ـس ـعــوديــة .ل ــم يـكــن ُمـحـ ّـر ّكــه
«ماديًا» ،وأدخــل مفهومًا جديدًا بأنه
ُ
«ي ـقـ ّـدم نصيحة» وال ّ«يبيع إعــانــا».
َ
من ع ِمل معه ،يؤكد أنــه لم يكن يومًا
«أعمى سياسيًا أو يوافق على حمالت
خالية من الفكر ،ومن دون أخذ الرأي
اآلخر في االعتبار».
شـ ـ ـ ـ ــارك ق ـ ـبـ ــل سـ ـنـ ـت ــن فـ ـ ــي ت ــأس ـي ــس
ّ
إرادة» ،م ـتــول ـيــا
م ـج ـم ــوع ــة «ك ــلـ ـن ــا ّ
االس ـت ـش ــارات ف ــي ال ـشــقــن الـسـيــاســي
واإلع ــام ــي ،ولـكــن لــم يلبث أن ابتعد
عن املجموعةُ ،م ّ
عبرًا في أكثر من لقاء
ّ
عن انحرافها عن الدور الذي تأسست
م ــن أجـ ـل ــه .أمـ ــا ف ــي ال ـس ـن ــة األخـ ـي ــرة،
فــان ـغ ـمــس ال ـن ـ ّـج ــار ف ــي امل ـش ــارك ــة في
التحضير ملــركــز دراسـ ــات ،وتأسيس
جامعة البلمند  -فــرع بـيــروت ،وكــان

ُيفترض أن يكون عميد كلية اإلعــام
فيها .أمــا في شركة « ،»S2Cفاالتكال
ع ـلــى «ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد» ف ـي ـه ــا ...يثق
بــال ـش ـبــاب وب ـقــدرت ـهــم ع ـلــى االب ـت ـكــار
ُ
ويـشـجـعـهــم عـلــى ط ــرح األفـ ـك ــار ،ولــو
كــانــوا مــن «أص ـغ ــر» املــوظ ـفــن .هــؤالء
ً
أصـ ــا ك ــان ــوا «ش ــرك ــاء» ف ــي ال ـشــركــة،
يملكون حصصًا فيها.
ّ
سـنــة  2020حــلــت صـعـبــة عـلــى رمــزي
ّ
النجار .في أكثر من مـ ّـرة ،شكا غياب
اإللـ ـه ــام وع ـ ــدم إيـ ـج ــاد ف ـك ــرة لـكـتــابــه
الـجــديــد« .رم ــزي إيـ ّجــابــي ،بـ ّـس يمكن
كــان الوضع أكبر منو .صــار متقاعدًا
نفسيًا ،معتبر ما بقا في شي محرز»،
انتشار
يــذكــر إيـلــي خ ــوري .خــاف مــن
ّ
ُ«كــورونــا» ،فاتخذ احتياطاته ،ولكنه
أصيب به .أول من أمس ،أتت نتيجته
ّ
سلبية بـ«كورونا» ،إال أن جسمه كان
ق ــد ض ـعــف ،فـلــم ي ـقــدر عـلــى امل ـقــاومــة.
ُ
ُ ّ
«يــركــب نكتة
تــوفــي رم ــزي ،الــذي كــان
ّ
ّ
ُ
ّ
من كل جملة» ،ويحب الحياة بكل ما
فيها من مأكل وموسيقى جاز وبلوز
وأغــانــي الرحابنة ومسرحيات زيــاد
ّ
الرحباني ،وكــان ُي ّ
عول دائمًا على أن
«كيس اللبنة يبدأ من فنجان صغير
فيه روبة».

من هؤالء الذين ال يريدون بذل أي جهد
لخلق فكرة جيدة ،وبني استعجال أصحاب
رؤوس األموال إلى ما ُيظهرهم بصورة
مغايرة تمامًا أمام الجمهور .ومشكلته،
هنا ،لم تكن مع القابض على املال فقط ،بل
ّ
التحوالت
مع الكادر اللبناني الذي لم يقرأ
من غيره ،ولم ينتبه إلى أن العالم القريب
والبعيد صار ّ
متقدمًا كثيرًا عليه ،وأن عليه
بذل الجهد الكبير للمحافظة على عناصر
تمايزه املرتبطة باملعرفة وبالقدرة على
اإلبداع.
لم نكن على وفاق سياسي أو ثقافي.
ّ
لكن رمزي ،عندما اتصل بي بعد انطالقة
«األخبار» بسنوات قليلة ،كان  -كما رفيقه
إيلي خوري  -ممن يحسدون «جماعة
املقاومة» على إنتاج لم يقدر عليه ّ
مدعو
ّ
«حب الحياة» .كانت لرمزي كمية هائلة
من املالحظات في جوهر السياسة العامة
لـ«األخبار» ،في مقاربتها للملفات السياسية
واالقتصادية وحتى اإلعالمية والثقافية.
ّ
لكنه كان يوافق تمامًا على فكرة جوزيف
سماحة :أنتم تقدمون الخطاب الذي يصفه
خصومكم باللغة الخشبية ،لكنكم تفعلون
ذلك بعصرية تجعله رائجًا .وقدرتكم على
احترام املسافة املهنية مع خصومكم،

تمنحكم خطوات ّ
متقدمة على غيركم.
رمزي النجار ّ
جير ،لسنوات ،عالقات كثيرة
لديه ملصلحة بناء تواصل مهني وتجاري
مع «األخبار» .لم يستفد الرجل يومًا بقرش
من كل هذه املشاريع .ولم يكن ليطلب من
«األخبار» شيئًا على اإلطالق :ال خبرًا وال
مساحة إعالنية وال مديحًا أو اهتمامًا
بصديق .كان على الدوام ،يتصرف على
أساس أن نجاح التجربة هو نجاح ألصل
فكرته ،بأن لبنان يحتمل املحافظة على
دوره اإلعالمي واإلعالني ،ولو من موقع
سياسي مختلف .وهو أساس في نظرته
النقدية إلى سلوك اإلعالم اللبناني عمومًا،
واإلعالم املرئي على وجه الخصوص.
كان رمزي يخوض معركة مفتوحة ضد
ُ
«الرايتينغ» .كان يسميه املرض املعدي
واملنتشر بقوة وكثرة .وهو املرض الذي
جعل الحوار السياسي مجرد صراخ في
الهواءّ ،
وحول برامج الترفيه إلى أدوات تتفي ٍه
للحياة العامة .ووسط كل ذلك ،كان يفتقر
إلى خفة الروح في مقاربة الخدمة اإلعالنية،
وكان كثير القلق من عدم قدرة الجيل
الجديد على استخدام األدوات العصرية
في تطوير مفهوم اإلعالن باعتباره خبرًا
أصليًا وليس مجرد إخبار عن ُمنتج ما.
كثيرون لم يرتاحوا إلى قدرة رمزي على
خلق انطباع إيجابي عند جميع الالعبني.
كان أحدهم يقول لي :كيف لهذا الرجل أن
يحظى باحترامك وهو مرغوب عند أعتى
خصومك السياسيني واملهنيني.
ّ
لقد كان صعبًا على كثيرين فهم خاصية
رمزي ،الذي لم يكن محايدًا على اإلطالق.
وكانت له شطحاته أيضًا .لكنه كان يعرف
جيدًا ،أن علم التواصل الذي احترفه أخيرًا،
يقوم على فكرة ّ
مد الجسور ،وعلى فكرة
ّ
الحوار الدائم وتبادل األفكار .لكنه كان
صعب املراس أمام تزوير الحقائق .ولطاملا
كان هو الكاشف عن أكاذيب مؤسسات
أو أفراد امتهنوا تزوير الحقائق لغايات
تجارية ،وحجته :ملاذا يفعلون ذلك،
السوق كبيرة وتتسع للجميع ،فلماذا هذه
األالعيب؟
مشكلتي معه كانت في قدرته على الدفاع
عن منتجه ،سواء كان فكرة أو صورة أو
ُ
حتى شعارًا ،بينما هو يعرف أن املنتج
املروج له يجب إطاحته من أساساتهّ .
ّ
لكن
رمزي ،املغامر في أشياء كثيرة ،لم يكن
مغامرًا انتحاريًا ،وكانت لديه القدرة على
ّ
تحمل الكثير من سخافة القوم وثقل دمهم
ّ
وتطلبهم غير ّ
املبرر ،فقط ألنه كان شديد
الواقعية إزاء هذا البلد الفاقد لقوة اإلنتاج
التي تجعله ّيدعي االستقالل الكامل.
ّ
مستمرة
رمزي نجار كان مفاجأة إيجابية
لي ،وكان دائم املبادرة إلى التواصل،
وأستاذًا في احترام األصول!
رمزي ...وداعًا!
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ْ
َّ
ُ
زقوم ُالرحمة
«مرثية ِبالد»...

صورة
وخبر

ُ
فـي ميـدان ماريـن بالتـز فـي ميونـخ ،ث ّبتـت  111عارضـة مصنوعـة مـن
البالسـتيك وملفوفـة بشـرائط باللونيـن األحمـر واألبيـض .المشـهد العام،
جـزء مـن التجهيـز الذي يحمل عنـوان  It is like itوتوقيع الفنان األلماني
دينيـس جوزيـف ميزيـغ .أمـا الهـدف مـن هـذا العمـل الفنـي فهـو أن
ّ
تـذكاري يحاكـي أزمـة كورونـا التـي تخنـق العالم
يكـون عبـارة عـن نصـب
حاليًا.

ّ
 BIPODفي بيروت عبر «جسدها المحطم»

ّ
داخلية» :برنامج مفتوح لعام 2021
«أشغال

قصص فلسطينية...
باب النشر مفتوح

كشفت «أشكال ألوان» عن
«برنامج فضاء أشغال
ً
ّ
داخلية» لعام  ،2021موضحة
ّ
ّ
مقسم إلى أربعة فصول
أنه ّ
مستقلة على مدى سبعة أشهر.
يستمر كل فصل بني أربعة
أو خمسة أسابيع من تنظيم
املحاضرين/ات األساسيني
ِ
ّ
يصممون منهجًا دراسيًا
الذين
يناقش ويتناول مجموعة
من األسئلة والطروحات
النظرية والجمالية ،ويدعو
ثالثة محاضرين/ات زائرين/
محاضرة
ات لإلشراف على
ُ
أو ورشة أو حلقة قراء ة .تقام
ّ
املهاراتية بالتزامن مع
الورش
ّ
الفصول املستقلة ،وعلى امتداد
فترة انعقاد الدورة العاشرة.
دوام البرنامج  25أسبوعًا من
ّ
الفردية على مدار
الجلسات
العام.

ّ
داخلية»
«برنامج فضاء أشغال
ّ
مخصص لدراسة الفنون،
ّأسسته «أشكال ألوان» في
بيروت في عام  ،2011فيما
يستقبل سنويًا  ّ 18طالبًا.
البرنامج متاح للفنانني/ات من
لبنان والعالمّ ،
مقدمًا مساحة
ّ
نقدية لتطوير مهاراتهم/ن
ّ
ّ
التقنية ومعارفهم/ن النظرية،
ّ
كما يوفر للطلب التقييم
ِّ
رة والداعمة
واملوارد امليس ّ
ملمارساتهم الفنية .واستجابة
لألزمات السياسية واملالية
التي تواصل تهديدها للبنى
ّ
ّ
ّ
والتعليمية
الثقافية
التحتية
في لبنان ،ينعقد «برنامج
ّ
داخلية» في
فضاء أشغال
العاشرة بصيغة
دورته
ّ
مفتوحة ،أي أنه سيكون متاحًا
ملشاركة جميع الراغبني/ات في
الحضور.

َ
كان ما كان وانتهى األمر.
ّ
ُ
الدموع والدم.
عوائد
لحساب الغل ِة ،وتقدير
الوقت اآلن
وحان
ِ
ِ
ِ
َِ
َ
بصر:
ْإن كنت قادرًا على
إبصار ما أنت في ِه فأ ِ
ِ
ُ
ها َ
بكامل
عزائكُ ،م َـم َّد ٌد
سحة ِمن
أنت ،في
ِ
أضوأ ف ٍ
إيوان ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
لياقتك َ
الكهنة
أجراس
واألجراس،
مت َك على مائد ِة ُم ِح ّـبيك.
ِ
وص ِ
ّ
ولقمة
األنني
كرنفال
بانطالق
بالقرع إيذانًا
والقديسني ،بدأت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرحمة.
َ
َ
وإليك ما سيحدث! ...إليك ما حدث:
ّ
ُّ
ُ
ُ
َ
وساعد َ
َ
يك
فخذيك
لحم
الكل سينهش (الكل ينهش) ِمن
لحمكِ :
ُّ َ
َ َ
وقلبك.
ودماغ َك وتفاحتي حنجر ِت َك
وكبد َك
ِ
وخاصرتيك ِ
ِ
ُ ّ
ُ َ ُ َ ُ ُ َ
طح ُن وتمضغ ...وتهضم.
العظام (إال ما قسا منها) ست
حتى
َ
ُ
ّ
انطالق الوليمة ،لن يبقى
هنيهات يسير ٍة من
وعما قريب ،بعيد
ٍ
ِ
ّ
ّ
َ
َ
منك َ
رابطة على العتبة) إال
(كص َد ٍقة ُمست َحق ٍة
للكالب ال ُـم ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
وشراعا َف َّك َ
الجائعني،
يك
فقرات
عمودك العسيرة على الهضمِ ،
ِ
ُ
وح ُ
َ
َ
عينيك الخاويانُ ،
أمعائك
ثاالت
جمجمتك ،ومحجرا
وطاسة
ِ
ً
َ
َ
قاع «املنسف».
ِ
النتـنة ..ملقوحة في ِ
.. ..
َ ُ
حلفك:
أست ِ
ُ
ْ َ
ُ
ْ
وت َف َّرج!ْ
َ
رجة ،قم
إن كنت ال تزال قادرًا على الف ِ
لكن ،ال ُتغال في ّ
وتأنيب القلب!
التأسي
ً ِ
ِ
ُ ُ
َ
هي ّ ،أوال وأخيرًا  ،لقمة رحمة:
َ
ّ
عليك ّ
أنت أد َ
َ
يت ما َ
ومت...
ُ َ ّ َ َ
ّ
والـمعـزون أدوا ما عليهم ...وأقاموا عرسًا.

أعلن «املتحف الفلسطيني»
فتح باب النشر لسلسلة
قصص أطفال (بني  6و8
سنوات) ،تتناول قصص
تاريخ فلسطني وحركتها
ّ
أدبي
الفنية ،عبر توظيف
ألغراض الحياة اليومية التي
ّ
وظفها الفنانون الفلسطينيون
في مراحل تاريخية مختلفة
ضمن أعمالهم ،استنادًا إلى
معارض حالية وسابقة من
ّ
يتعي على
تنظيم املتحف.
القصص أن تعكس تقاطعات
التغييرات التاريخية في
فلسطني مع رؤية الفنانني
وتجاربهم الشخصية ،من
خالل قراءة تاريخية مادية
ّ
وتكرس
تبتعتد عن الحشو
الخيال وأدوات سردية تدمج
الصغار بطريقة تفاعلية.
املشاركة مفتوحة لغاية 20
كانون ّ
األول (ديسمبر) املقبل
ّ
لجميع املهتمني باملشهدين
الفني والثقافي في فلسطني
من حول العالم ،ومن مختلف
الفئات العمرية والخبرات.
ّ
(للتقدم واالستعالم:
)activities@palmuseum.org

خالفًا للعادة وتماشيًا مع الظروف
االستثنائية التي ترزح تحتها البالد،
يعود «مهرجان بيروت الدولي
للرقص املعاصر» هذه السنة ضمن
قالب مختلف وبعيدًا عن العاصمة
اللبنانيةّ .
للمرة األولى في تاريخه ،لن
ّ
ُينظم  BIPODمن بيروت بل من مدينة
ليون الفرنسية التي احتضنت أعمال
ّ
منظ َم ْيه ميا حبيس وعمر راجح من
ّ
ّ
خالل مؤسسات ثقافية مختلفة .بني
 25تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي
واألول من كانون ّ
ّ
األول (ديسمبر)
ً
ُ
الحدث مباشرة عبر
املقبل ،سي ّنقل ّ
تقنية البث التدفقي من ست مدن،
هي :جنيف ،طهران ،مدرير ،تولوز،
برلني وبيروت .وإلى جانب العروض
الراقصة الحية ،هناك برنامج ّ
منوع
بني الفيديو والنقاشات واملحادثات.
في دورة عام  ،2020يحمل BIPOD
ّ
شعار «عمارة جسد محطم» ،وهي
التيمة التي سيدور في فلكها
ّ
املهرجان« ،اعترافًا بأن البادرة األولى
للمساحة املعمارية هي الترحيب
من عرض «نوكتيلوكا» ليارا بستاني

بأجسامنا البشرية عبر توفير
مساحة ومفهوم للعيش» ،وفق البيان
ّ
الصادر عن املنظمني .سلسلة عروض
ومحادثات ومقابالت ونقاشات
ستتساءل عن الجسد في لحظات
األزمات والكوارث ،والتشكيك في
االحتماالت املتبقية ،ونقاط الضعف،
ّ
التمرد ...وببساطة
واملرونة أو
الوجود!
تقام النسخة املرتقبة بالتعاون مع
 Les Subsistancesفي ليون ،على
أن يجري البث عبر ّ
منصة Citerne.
ّ
ّ
الرقمية .علمًا بأن هناك مساحة
live
ّ
مخصصة للتركيز على الوضع الراهن
في لبنان وسبل حماية مشهد ثقافي
ّ
مهددّ .أما قائمة العروض املشاركة،
ّ
فتضم Azi Dahaka :ملهى من طهران،
«نوكتيلوكا» ليارا بستاني (بيروت)،
 Pressلبيار ريغال (تولوز) وغيرها.
«مهرجان بيروت الدولي للرقص املعاصر»:
من األربعاء  25تشرين الثاني إلى الثالثاء 1
كانون ّ
األول ـ ّ
منصة  Citerne.liveالرقمية.

