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لبنان

لبنان

على الغالف

تسمية الحريري غير مضمونة ...و«التكنوقراط» مرفوضة

أميركا تدخل على خط التأليف:
حجب مساعدات عن الجيش

ابراهيم األمين

بهدوء

ّ
بدأت أمس المشاورات غير الرسمية لالتفاق على شكل الحكومة المقبلة واسم الرئيس الذي سيكلف تشكيلها .ال مسلمات في
التعاطي مع أي من الملفين .فال اسم سعد الحريري محسوم ،وال حكومة التكنوقراط مقبولة في ظل التحديات السياسية
التي تواجه البلد .لكن ،قبل أن تحسم كل األطراف وجهتها ،كان األميركيون يسعون إلى فرض أجندتهم من خالل حجب 105
ماليين دوالر عن الجيش
فــي خـطــوة غير مسبوقة ،ق ــررت إدارة
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
حجب مساعدات عسكرية عن الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي بـقـيـمــة  105م ــاي ــن دوالر.
َ
ونقلت وكالة «رويـتــرز» عن مسؤولني
أميركيني رفضا الكشف عن اسميهما
أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس
أن مكتب امليزانية فــي البيت األبيض
وم ـج ـل ــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي اتـ ـخ ــذا ذل ــك
القرار ،من دون اإلشارة إلى سببه.
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،الـ ـت ــي ت ـط ــال
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى،
لتنبئ بمسار تصعيد بدأت به أميركا
ف ــي ل ـب ـن ــان .وألن ال ـت ـن ـس ـيـ ُـق عـ ــال بــن
الجيش واألميركيني ،فقد ف ّسرت هذه

تراجع من يفترض بهم القيادة عن
المبادرة الى الدور المطلوب وتركوا الحراك
وناسه عرضة للنهب المنظم
في الساحات والطرقات.
هذه اللقاءات ،تفيد في فهم اآلتي:
ً
أوال :إن معرفة حجم األزمة الفعلية التي يواجهها لبنان لم
يكن متالزمًا مع أي تقدير بأن الناس ستخرج الى الشارع
بهذه الطريقة .ولم يكن أحد ّ
يقدر كيف ستكون االمور.
والكل ّ
أقر بأن التصرف كان يتم لحظة بلحظة ويومًا
بيوم .وان احدًا لم يكن لديه برنامج متكامل بشأن طريقة
التحرك وأدواته وأشكاله ،وال بشأن الشعارات التي ترفع،
وال بشأن خطة العمل والتصعيد والتراجع والتفاوض.
وهذا االمر دفع هؤالء ،كما غيرهم ،الى التصرف بشيء
من الالمسؤولية أمام فكرة ان يبقى الحراك من دون قيادة
ومن دون وجهة واضحة االهداف واملطالب.
ّ
ثانيًا :ال وجود ألي آلية للتنسيق بني القوى واملنظمات
والجمعيات ،كما ال يمكن ّ
تخيل آلية من هذا النوع .وهربت
«املجموعات» والقوى والشخصيات نحو الحديث عن
العفوية الكاملة .ثم صارت أسرى هذا التوصيف الذي
ّ
عقد مهمة خلق آليات التنسيق واالشراف والعمل .وبعدها
صار كل هؤالء ينفون قدرتهم على ّادعاء النطق باسم
الناس .وبدل املعادلة الطبيعية التي تقول إن هناك من
يقود وينطق ،لجأ هؤالء الى معادلة التماهي مع انفعاالت
الناس ،وتحويل صراخهم الى شعارات وآليات عمل .وعمد
الجمهور مرارا الى تحديد الخطوة التالية ،بينما يركض

الحريري ينتظر التكليف ممن
«طعنهم» في الظهر
عون :لحكومة منسجمة ال
تعرقلها الصراعات السياسية
«المستقبل» ّ
يجير «إنجازات»
الحراك إليه!
الخطوة بكونها محاولة للتأثير في
املـ ـس ــار ال ـح ـك ــوم ــي ،ال س ـي ـمــا لـنــاحـيــة
رفــض إش ــراك حــزب الله فــي الحكومة،
عبر التلويح بأن واشنطن ماضية في
مواجهة حــزب الله ،ولــو كــان ذلــك على
حساب هز االستقرار اللبناني.
ويــأتــي ه ــذا اإلعـ ــان فــي وق ــت حــاولــت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ت ـبــدي حــرصـهــا
عـلــى ع ــدم الـتــدخــل فــي مـســار األح ــداث
فــي لبنان ،إذ سـ ّـربــت عبر قناة «ام تي
ف ــي» أن «أمـيــركــا كــانــت بـصــدد إص ــدار
عقوبات جديدة على حلفاء لحزب ّالله
إال ّأنها ّ
أجلتها كي ال ّ
تفسر على أنها
ّ
تدخل في الشأن اللبناني».
حكوميًا ،كانت زيارة الوزير علي حسن
خليل إلــى بيت الــوســط ،أم ــس ،فاتحة
عودة التواصل بني «معسكري» الحكم،
في سبيل تشكيل حكومة جديدة.
وق ــد خ ــرج خـلـيــل بـخــاصـتــن ،األول ــى

ليس في مقدور محتج غاضب او متظاهر في الشوارع
ْ
ضبط انفعاالته في معرض مقاربته ما يجري من حوله.
حتى ان من غير املنطقي مطالبته ،في عز انتفاضته،
بالتصرف خالفا لطبيعة املواجهة نفسها .هذه صفات من
هو «ممسك باألرض» ،او من هو «موجود على األرض»،
لكنها ليست صفات من يفترض به التفكير والتخطيط
والقيادة .وبالتأكيد ليست صفات من ينطق ويتحدث
ويفاوض .وهنا مشكلة الحراك االساسية.
في لقاءات مع تسعة ممثلني عن مجموعات ناشطة في
الحراك ،كان ال بد من فهم انهم يملكون حضورًا ،ال سيما
ً
أن لغالبيتهم باعًا طويال في التحركات املطلبية القطاعية
السابقة (اقتصاد ،بيئة ،أمالك عامة ،حقوق انسان .)...لكن
هؤالء ،املشاركني في ادارة انشطة كثيرة من الحراك القائم
منذ  17تشرين األول ،يصعب على أحد تقدير الحجم
الفعلي لتأثيرهم على مسارات الحراك .وهذا ما يفرض
توجب عدم إلزامهم بكل ما يحصل
التعامل معهم بواقعية ِ

هؤالء خلف الناس املتنقلني بني ساحة واخرى وبني
شارع وآخر .كما كان لذلك االثر االكثر تعقيدًا حيال ترك
الجمهور فريسة لوسائل اعالم هي حكما جزء من الطبقة
الفاسدة في البالد ،وحيث ظهر االعالم ،مرة جديدة ،على
هيئة احد اركان النظام املستهدف.
ثالثًاُ :
تراجع من يفترض بهم القيادة عن املبادرة الى
الدور املطلوب ،وترك الحراك وناسه عرضة للنهب املنظم
من قبل قوى وجمعيات ومنظمات وشخصيات ،هم من
اركان السلطة نفسها او من اركان شركة املضاربة ،او
حتى من قبل من يعرضون انفسهم كبدائل ،وبعضهم
جربه الناس في السلطة مرات .عدم املسارعة الى تنظيم
الحراك من خالل خلق آليات التنسيق جعل آخرين ،سواء
كانوا مخلصني في غاياتهم او يصطادون في مياه األزمة،
يتقدمون الصفوف ،وصارت املبادرات تتجاوز الكالم
العشوائي على الشاشات الى مستوى االستعداد ملحاورة
السلطة .علما ان عدم حصول ذلك كان بسبب الفوضى
نفسها التي زادت منها الخالفات الحقيقية والعميقة بني
هذه املجموعات ،وهي خالفات ال يمكن تغطيتها بشعر
وطني يستخرج من خزائن الدولة البالية.
رابعا :ان املشتركات بني املتظاهرين العفويني ،او بني
املجموعات الحزبية او االهلية او غيرها ،لم تكن كافية
للتفاهم على الئحة االهداف الواقعية .وبدل التصرف
بواقعية ازاء ان خصمهم يمثل حالة جدية في البالد،
تصرف هؤالء على اساس ان الشارع اجتاح جميع القوى
املتنفذة في السلطة .وهذا تصرف ساذج ان لم يكن اكثر،
خصوصا عندما يغرق الفاعلون بني املتظاهرين في لعبة
االرقام حول اعداد املشاركني في الحراك .وكل ذلك جعل
الجميع من املعنيني على االرض يهربون الى كالم عام ،والى
شعارات عامة ،والى رفع السقوف بطريقة تذكر بالحمالت
ّ
االنتخابية .ما ّ
تقدم شكل عطبا مركزيا في الحراك،
خصوصا بعد مباشرة الحكومة ،على تعاستها ،بالتفاعل
معه ،علما ان هذا التفاعل ظل قاصرا ّ
ومعبرا عن مكابرة
وإنكار ،وهي سمة ال تزال بارزة في أداء كل فريق السلطة.
خامسا :لم يكن الناس بحاجة الى من يوجه اليهم الدعوة
للنزول الى الشارع ،ألن الجمهور كان يراقب مسار الحراك،
وصار يتفاعل معه ايجابا او سلبا بحسب ما يراه او
يسمعه .وبدل ان يدرس من يفترض به دور القائد حالة
الشارع بعد اسبوع من انطالقة الحراك ،بقصد انتاج
آليات تنظيم الخطوات بالتوالي ،هرب هؤالء نحو الدعوات
املفتوحة التي تعطل مهمة التنسيق ،وهي دعوات خلطت
الحابل بالنابل .وعندما سارعت قوى كثيرة الى اطالق
اوسع عملية قذرة لالستيالء على حراك الناس ،لم ُيظهر
الذين يعتبرون انفسهم في موقع املحرك واملوجه اي
مسؤولية عمالنية في حماية الحراك وتحصينه .وسمح

هؤالء ،لقلة ،نعم قلة ،تنتشر بني ناشطني فاسدين ،واعالم
فاسد ،واحزاب فاسدة ،بان ينتجوا عمال مؤثرا ،عبر ترك
االمور مبهمة وعامة ،وكل ذلك بقصد منع تبلور قيادة
قادرة على استثمار الحراك بما يخدم قضايا الناس.
سادسا :بدا ان الجمع الكبير غير قادر على التعامل
مع االنقسامات السياسية في البالد .وبدل التنبه الى
مخاطر تقديم العناوين السياسية الخالفية على العناوين
االصالحية املشتركة ،غرق من يفترض ان بيدهم االمر
في لعبة التشنج ،والتفاعل سلبا مع اي اعتراض او تشكيك
او رفض ملا يقال هنا وهناك ،وصوال الى حدود ان من
يتظاهر من اجل حفظ حريته في التعبير والتغيير ،لم
يعد يتحمل الرأي املخالف( .هذا الكالم ال عالقة بأي غزوة
همجية تعرض لها املتظاهرون ،وهي تبقى فعال بشعا
قامت به مجموعات تخضع الجندة سياسية وحزبية).
لكن الضيق يتصل باملعارك العشوائية التي قامت على
املنابر املنتشرة كالفطر في االعالم ووسائله املختلفة.
وهو ما عزز بعض الشكوك عند َمن لديه حذره الكبير من
مآالت حراك ال يمكنه تنظيم نفسه .وهذه مسألة ليست
تفصيلية ،الن بني املؤثرين في هذه املنابر من يعتقد أن
التغيير يجب ان يكون شامال من حيث الوجهة السياسية
الكبيرة .وهؤالء ليسوا في اوضاع شخصية او اجتماعية
او وظيفية يمكن اعتبارها اوضاع املقهورين فعليا ،حتى
ولو كان بينهم من يريد االحتجاج على سياسات فاشلة
في االدارة العامة للدولة ومؤسساتها .لكن املهم هنا
االولوية التي تتحكم بعقولهم وسلوكهم ،وهي اولوية ال
تتطابق مطلقا مع اولوية الذي يريد علما وعمال وطعاما
وعالجا من دون اذالل .ومن استسهل اختفاء الفروقات
الطبقية واالجتماعية بني كتلة املتظاهرين ،اخذه الفولكلور
نحو الوحدة الوطنية بشكلها التقليدي الرديء .وبالتالي،
استسهل غياب االطار املنطقي الذي ينتج ملفا او عنوانا
او هدفا يمكن من خالله الدخول فعليا في مرحلة تغيير
شاقة.
لذلك ،ليس بيد احد ،من االكثر فهما لواقع لبنان السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،اال اللجوء الى هدوء في العقل
وفي التفكير .اما غضب الناس ،فأنا  -شخصيا  -كنت
وال ازال ،اراه فاعال بعفويته ،عندما يتحول الى عنف مركز
على من يسرق املال العام ،بمعزل عن هويته وموقعه
ومكانه .والعفوية هنا ،تسبق اي تظاهرات او اعتصامات
يمكن ان تقود الحقا الى تغيير حقيقي.
ليس من باب الضغينة ،لكن من باب القهر ،يمكن مراقبة
الحاضرين فيها،
صور الساحات التي يتراجع عدد
ّ
وبعضها خال من الناس ،بينما لم يحطم املتظاهرون باب
اي مؤسسة من مؤسسات الفساد املتجمعة في قلب
بيروت املنهوب!

)مروان طحطح(

إن الحريري راغب بالعودة إلى رئاسة
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـث ــان ـي ــة ب ــأن ــه ي ـم ـيــل إل ــى
ح ـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط .ل ـكــن ف ــي امل ـقــابــل،
ّ ً
مياال
فإن الجو العام لدى  8آذار ،صار

إل ـ ــى ع ـ ــدم قـ ـب ــول ه ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،مــع
اس ـت ـع ــداد ملـنــاقـشــة ح ـكــومــة سـيــاسـيــة
ّ
مطعمة بوجوه تكنوقراط ،انطالقًا من
أن املــرح ـلــة املـقـبـلــة سـتـشـهــد تـحــديــات
سياسية عــديــدة ،وال يمكن ،بالتالي،
مــواج ـه ـت ـهــا ب ـح ـكــومــة ال ت ـم ـلــك قـ ــرارًا
سياسيًا.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة السـ ــم ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
تشكيل الحكومة ،فلم يحسم الرئيسان
مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه ب ــري وح ــزب الله
مـ ّســألــة تسمية ال ـحــريــري ،بــالــرغــم من
تيقن الجميع أن حظوظه هي األعلى.
وال يـ ـتـ ـعـ ـل ــق هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ،ب ـح ـســب
امل ـع ـل ــوم ــات ،ب ـم ـح ــاول ــة االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
ص ــورة الحكومة املقبلة قبل الخوض
فــي الـتـسـمـيــة ،بــل يتعلق بــاملــوقــف من
االسـتـقــالــة نفسها ،والـتــي يعتبر بري
أن الحريري خذله عندما أعلنها ،فيما
يذهب عــون وحــزب الله إلــى اعتبارها

طعنة في الظهر.
وف ــي م ــا ب ــدا واض ـح ــا أن ع ــون يتريث
في الدعوة إلــى االستشارات النيابية،
ري ـ ـث ـ ـمـ ــا ي ـ ـتـ ــم االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ــورة
ّ
الـحـكــومــة ،ف ــإن م ـصــادر مــطـلـعــة أكــدت
أن الـنـقــاش يتعلق بـخـطــوات أبـعــد من
تـشـكـيــل الـحـكــومــة أي ـضــا .أم ــا مـصــادر
قصر بعبدا ،فقد أشارت إلى أن التأخير
ي ـع ــود إلـ ــى ال ــرغ ـب ــة ف ــي إعـ ـط ــاء الـكـتــل
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـفــرصــة لـتـحــديــد مــوقـفـهــا،
م ــؤك ــدة أن ـهــا ل ــن تـتــأخــر ع ــن األس ـبــوع
امل ـقـبــل .وأف ـضــت املـ ـش ــاورات أم ــس إلــى
تأجيل حسم موقف حزب الله وحركة
أم ــل ،بعدما وعــدهـمــا الــرئـيــس ميشال
عون والتيار الوطني الحر بتقديم اسم
عليه صفة «تكنوقراط» ،لدرس
تنطبق ّ
إمكان تبنيه من تحالف  8آذار  -التيار
الوطني الحر.
في مقابل الصراع على شكل الحكومة

ووجــوهـهــا ،كــانــت مـجـمــوعــات الـحــراك
الـشـعـبــي تــؤكــد عـلــى مـطـلــب «حـكــومــة
اإلن ـ ـقـ ــاذ امل ــدنـ ـي ــة» مـ ــن خ ـ ــارج أح ـ ــزاب
السلطة القائمة.
إلى جانب النقاشات املرتبطة بتشكيل
ّ
الحكومة ،ركــز خليل في االجتماع مع
ال ـحــريــري عـلــى ال ـعــراضــة الـتــي نفذها
املستقبل فــي املناطق اللبنانية أمــس.
رئيس الحكومة املستقيل أعــاد تأكيد
عــدم مسؤوليته عما حصل ،وقــال إنه
أعطى تعليماته لالجهزة األمنية بمنع
تكراره ،وبتوقيف أي متورط .لكن في
املـقــابــل ،ف ــإن الـقـنــاعــة كــانــت جـلـ ّـيــة بــأن
مــن يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة قـطــع الـطــرقــات
ه ــو الـ ـح ــري ــري ف ــي ال ـش ـم ــال وال ـب ـق ــاع
وطــريــق ال ـج ـنــوب ،وال ـق ــوات اللبنانية
فــي جــل الــديــب ،وان هــدفـهـمــا الضغط
باتجاه إعــادة تكليف الحريري تأليف
ال ـح ـكــومــة ب ـش ــروط ــه .وأبـ ـ ــدت أوسـ ــاط

م ـتــاب ـعــة خـشـيـتـهــا م ــن أن يـ ــؤدي ذلــك
إلـ ــى ش ـ ــارع م ـقــابــل شـ ـ ــارع ،خـصــوصــا
أن قــواعــد حركة أمــل وحــزب الله بــدأت
تضغط على قياداتها للتحرك في وجه
قطع طريق الجنوب الذي يشكل إغالقه
استفزازًا كبيرًا للحزبني ولجمهورهما.
ودرءًا ألي اح ـت ـم ــال م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع،
ّ
ح ــذر الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون ،فــي كلمة
ألـقــاهــا فــي الــذكــرى الـثــالـثــة النتخابه،
من استغالل الـشــارع في مقابل شارع
آخ ــر ،مـعـتـبـرًا أن ــه «أخ ـطــر مــا يمكن أن
ي ـهــدد وحـ ــدة ال ــوط ــن وس ـل ـمــه األه ـلــي،
ويقيني أن أحدًا ال يمكنه أن يحمل على
ضميره وزر خراب الهيكل» .ودعا عون
ال ـك ـتــل الـسـيــاسـيــة إل ــى تـسـهـيــل والدة
الحكومة الجديدة .وقــال« :ان االعتبار
الوحيد املطلوب هذه املرة هو ان تلبي
الحكومة طموحات اللبنانيني وتنال
ثقتهم اوال ثم ثقة ممثليهم في البرملان،

وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه
الـحـكــومــة الـســابـقــة ب ــأن تعيد للشعب
الـلـبـنــانــي ثـقـتــه بــدول ـتــه ،ولــذلــك يجب
ان يتم اختيار ال ــوزراء وفــق كفاءاتهم
وخـ ـب ــراتـ ـه ــم ول ـ ـيـ ــس وف ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــوالءات
الـسـيــاسـيــة أو اس ـت ــرض ــاء ل ـلــزعــامــات،
فلبنان عـنــد مـفـتــرق خطير خصوصًا
ّ
بأمس
مــن الناحية االقتصادية ،وهــو
الـحــاجــة ال ــى حـكــومــة منسجمة ق ــادرة
عـلــى االن ـت ــاج ،ال تـعــرقـلـهــا الـصــراعــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وم ــدع ــوم ــة م ــن شـعـبـهــا».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
الـشـعـبـيــة املـطـلـبـيــة وال ـع ـفــويــة مـحـقــة،
تــوجــه ال ــى الـلـبـنــانـيــن الــذيــن شــاركــوا
ب ــاالعـ ـتـ ـص ــام ــات وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـن ـهــم
الـ ـشـ ـب ــاب بـ ــال ـ ـقـ ــول« :عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ك ــل ال ـض ـج ـيــج ال ـ ــذي ح ـ ــاول ان يخنق
ص ــوتـ ـك ــم ال ـح ـق ـي ـق ــي وي ـ ـشـ ــوش عـلـيــه
ويذهب به الى غير مكانه ،تمكنتم من

ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالبًا
ب ـح ـك ــوم ــة تـ ـثـ ـق ــون ب ـ ـهـ ــا ،وب ـم ـك ــاف ـح ــة
الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها
لعقود وعـقــود ،وبــدولــة مدنية حديثة
تنتفي فيها الطائفية واملحاصصة».
واض ــاف« :امــامـنــا وايــاكــم عـمــل دؤوب
الطــاق ورشــة مـشــاورات وطنية حول
الدولة املدنية القناع من يجب اقناعه
بأهميتها وضرورتها».
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة الس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ن ـت ــائ ــج
االنتفاضة الشعبية املستمرة منذ 15
يــومــا ،اعـتـبــر املـكـتــب الـسـيــاســي لتيار
ـذي تــرأســه
املـسـتـقـبــل ،فــي االج ـت ـمــاع ال ـ ّ
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أن الـ ـ ـح ـ ــراك «حـ ــقـ ــق نـقـلــة
نــوعـيــة ف ــي امل ـس ــار الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي
ونـجــح بـقــوة فــي تخطي االصطفافات
الطائفية وحواجز الــوالءات العمياء».
وكـ ـم ــا لـ ــو أن ال ـ ـحـ ــريـ ــري لـ ــم ي ـك ــن مــن
الذين طالب الـحــراك باستقالتهم ،قال

ب ـي ــان امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي إن ــه «يـتـطـلــع
ل ـل ـن ـج ــاح ــات امل ـط ـل ـب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
الوطنية التي حققها الشباب اللبناني
ف ــي ك ــل الـ ـس ــاح ــات» .ك ـمــا ح ـيــا الـتـيــار
سلمية الـتـظــاهــرات ،بــرغــم «م ـحــاوالت
ميليشيوية لإلساءة إليها وإخراجها
عن توجهها الوطني وتطييفها».
وفـ ــي بـ ـي ــان ،إثـ ــر اج ـت ـمــاع ـهــا الـ ـ ــدوري،
أشـ ــارت كـتـلــة «ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة» إلــى
وج ــود «ت ـس ــاؤالت مـشــروعــة فرضتها
استقالة الحريري ،سواء حول االسباب
الحقيقية واملبررات ،أو حول التوقيت،
أو حــول االه ــداف واملــرامــي الـتــي جرى
ت ــوس ــل االس ـت ـق ــال ــة إلنـ ـج ــازه ــا» .وف ــي
ضــوء مــا تشهده الـبــاد مــن تـ ّ
ـرد نقدي
واقـ ـتـ ـص ــادي ،رأت ال ـك ـت ـلــة أنـ ــه «مـهـمــا
قيل عن االعتبارات التي استند إليها
رئيس الحكومة لتبرير استقالته ،فإن
هذه االستقالة ستسهم في هدر الوقت

امل ـت ــاح لـتـنـفـيــذ االصـ ــاحـ ــات ،والقـ ــرار
املــوازنــة العامة للعام  ،2020وستزيد
م ــن فـ ــرص ال ـت ـع ـق ـيــدات ل ـل ــدخ ــول على
خــط االزم ــة» .وأمـلــت الكتلة أن «تسلك
االسـتـشــارات النيابية امللزمة لتسمية
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف م ـس ــاره ــا الـطـبـيـعــي
م ــن أج ـ ــل ال ـ ـشـ ــروع ب ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
ن ــزي ـه ــة وذات ص ــدق ـي ــة وق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
النهوض باملهام املطلوبة منها ،سواء
ل ـنــاح ـيــة ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـقــدي
واالق ـت ـصــادي ،أو لناحية تعزيز روح
الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي ،والـ ـتـ ـص ــدي ب ـحــزم
مللفات الـفـســاد والـفــاســديــن» .وجــددت
دعوتها إلى «أوسع حوار وطني ممكن
بــن كــل امل ـكــونــات وال ـق ــوى السياسية
وشرائح املجتمع اللبناني ألن التفاهم
الوطني هو املدماك االساس الستقرار
البالد وتنمية اوضاعها».
(األخبار)
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مـقــابــل الـ ــدوالر عـلــى سـعــر وسـطــي
ي ـب ـلــغ  1507.5لـ ـي ــرات ل ـك ــل دوالر،
يـعـتـمــد بـشـكــل أســاســي عـلــى تــدفــق
األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج الـ ـت ــي ت ــأت ــي
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـكـ ــل دوالرات ت ـس ـت ـع ـم ــل
لتمويل استيراد السلع والبضائع
االستهالكية والصناعية ولتغطية
م ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات خـ ــدمـ ــة ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـع ــام
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة .بمعنى آخــر،
إن ث ـب ــات س ـع ــر ال ـل ـي ــرة واس ـت ـق ــرار
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
الـتــدفـقــات .مــا حـصــل فــي الـسـنــوات
األخـيــرة ،وتـحــديــدًا منذ عــام ،2011
ّ
أن هـ ــذه ال ـت ــدف ـق ــات بـ ــدأت تـتـقــلــص
ً
وتـ ـتـ ـب ــاط ــأ ،وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى تــوق ـف ـهــا
ب ـش ـكــل ش ـبــه ك ــام ــل الـ ـي ــوم ،م ــا بــات
يـ ـه ـ ّـدد ثـ ـب ــات س ـع ــر الـ ـلـ ـي ــرة م ـقــابــل
الـ ــدوالر .فــي ال ـســابــق ،ك ــان مـصــرف
ّ
يمتص ال ــدوالرات اآلتية من
لبنان
ال ـخــارج (ال ـتــدف ـقــات) ويـضـعـهــا في
اح ـت ـي ــاط ــات ــه ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـ ّب ـيــة
بكلفة متدنية نسبيًا ،ثــم يضخها
بـ ــوت ـ ـيـ ــرة م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
سـعــر الـصــرف ولـتـمــويــل االقـتـصــاد
بـ ـح ــاج ــات ــه م ـ ــن الـ ـنـ ـق ــد األجـ ـنـ ـب ــي،
وه ــذه العملية كــانــت تخلق «ثـقــة»
ت ـس ـت ـع ـمــل الس ـت ـقـ ـط ــاب املـ ــزيـ ــد مــن
ال ـ ــدوالرات مــن ال ـخ ــارج .إال أن ــه في
ً
ظل تباطؤ تدفق الدوالرات وصوال
إلــى توقفها مـنــذ  2011إلــى الـيــوم،
بـ ـ ـ ــات مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ي ـس ـت ـن ــزف
اح ـت ـي ــاط ــات ــه ل ـت ـم ــوي ــل االس ـت ـه ــاك
وتسديد فوائد الديون ،ما اضطره
إلــى اللجوء إلــى الهندسات املالية
اع ـّت ـب ــارًا م ــن ص ـيــف  .2016يــومـهــا
ن ـ ــف ـ ــذ مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ح ـق ـق ــت ل ـل ـم ـصــارف
ومودعيها أربــاحــا استثنائية ،أي
غير أرباحها االعتيادية السنوية،
بقيمة  5.5مليارات دوالر في سنة

واح ــدة ،ثــم واص ــل هــذه الهندسات
ف ــي  2017وفـ ــي  2018وفـ ــي 2019
مـتـكـبــدًا خ ـســائــر ت ـفــوق  3مـل ـيــارات
دوالر الس ـت ـق ـط ــاب األمـ ـ ـ ـ ــوال .ه ــذه
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات مـ ـبـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى إغ ـ ـ ــراء
املصارف بفوائد عالية تتقاسمها
مع كبار املودعني ،ما ّأدى إلى رفع
أسعار الفائدة.
ومـ ـن ــذ م ـط ـلــع  ،2019ل ــم ت ـع ــد ه ــذه
الهندسات تجدي نفعًا ،مــا اضطر
م ـصــرف ل ـب ـنــان ال ــى أن يـعـمــل على
ّ
خ ــط آخ ــر وه ــو اسـتـقـطــاب الــودائــع
مباشرة إليه وبيع شـهــادات إيــداع
صـ ــادرة ع ـنــه ف ــي ال ـس ــوق الــدول ـيــة،
علمًا بــأن هــذا الـنــوع مــن العمليات
ينطوي على مخاطر تتعلق بقدرة
حــام ـلــي ال ـش ـه ــادات ع ـلــى م ـقــاضــاة
م ـصــرف ل ـب ـنــان ومـ ـص ــادرة أصــولــه
ّ
استمر األمــر
فــي القضاء الــدولــي...
إلـ ــى أن وص ـل ــت االح ـت ـي ــاط ــات إل ــى
ّ
خطوط حمر ،فقلص مصرف لبنان

ّ
ضخ الــدوالرات في السوق ،ما دفع
الشركات املستوردة إلى البحث عن
ال ــدوالرات النقدية عند الـصــرافــن.
بذلك ،يكون مصرف لبنان قد خلق
س ــوق ــا ثــان ـيــة لـسـعــر ص ــرف الـلـيــرة
م ــوازي ــة لـلـسـعــر امل ـع ـلــن بـيـنــه وبــن
املصارف .الصرافون باعوا الدوالر
ل ـل ـش ــرك ــات واألفـ ـ ـ ــراد ب ـق ـي ـمــة وص ــل
أقصاها إلى  1900ليرة لكل دوالر،
أي بأكثر من  %25من قيمته املعلنة.
ولم يطل األمر حتى بدأت الشركات
ّ
مسعرة
الـتــي تبيع سلعًا أســاسـيــة
م ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ــال ـل ـي ــرة
اللبنانية ،تشكو مــن ارت ـفــاع سعر
ال ــدوالر وتـطــالــب بــرفــع األسـعــار أو
الحصول على التمويل من مصرف
لبنان .هكذا اندلعت أزمة املشتقات
الـنـفـطـيــة وال ـ ــدواء وال ـق ـمــح ال ـتــي ال
تــزال ذيولها قائمة إلــى الـيــوم .أما
ـوردة ،فقد بــدأت
بــاقــي السلع املـسـتـ ّ
ت ـش ـهــد م ــوج ــة ت ـض ــخ ــم أسـ ـع ــار فــي

ّ
عــز الــركــود االقـتـصــادي .كــذلــك ،بدأ
األف ـ ـ ــراد ي ـس ـح ـبــون ودائ ـع ـه ــم ن ـقــدًا
وي ـش ـت ــرون ب ـهــا دوالرات لـخــزنـهــا
اس ـت ـنــادًا إل ــى تــوقـعــاتـهــم ب ــأن ســرع
الصرف سينهار.
هذه التوقعات تركت أثرًا سلبيًا في
وعــي اللبنانيني ،أعــادهــم بالذاكرة
إل ــى أيـ ــام االن ـه ـي ــارات ال ـن ـقــديــة فــي
الثمانينيات ومطلع التسعينيات،
مــا يثير قلقهم مــن حـصــول انهيار
ً
مـ ــا .أصـ ـ ــا ،ي ـج ــزم ب ـع ــض ال ـخ ـب ــراء
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن بـ ــأن ج ـ ــزءًا م ــن ه ــذا
االن ـه ـي ــار ق ــد ح ـصــل وأن الـعــامـلــن
في لبنان يـسـ ّـددون ثمنه من خالل
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـس ـلــع وان ـخ ـفــاض
قيمة أجورهم الفعلية ،وأن املسألة
لم تعد تتعلق بانهيار العملة ،بل
بــان ـه ـيــار ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة،
سـ ـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ـ ــت تـ ـعـ ـم ــل ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
الخدمات املالية أو العقارية ،أو في
املجاالت اإلنتاجية.
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ّ
ﻓﻲ آب اﳌﺎﺿﻲ ،ﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ّ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻗﺪرﺗﻪ  CCC،درﺟﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت دﻳﻮﻧﻪ ،وﻻ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ
ّ
»اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد« ﺳﻮى ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة .وﺑﺬﻟﻚ ّ
اﻧﻀﻤﺖ
ﻣﺮﺗﺒﺔ
ّ
إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﺧﻔﻀﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ درﺟﺔ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲّ .أﻣﺎ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز«
اﻟﺘﻲ  B-ﻓﻘﺪ أﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ درﺟﺔ
ّ
ّ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ،ﻋﻠﻰ
أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن واﳌﺼﺮﻓﻴﻮن ﺑﺨﻮف ﺷﺪﻳﺪ ،ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ
اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻗﺘﺼﺎده ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج اﻟﺘﻲ ّ
ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ
ً
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ّ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺰاﻣﻨﻪ ﻣﻊ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﻨﺪات ﻳﻮروﺑﻮﻧﺪز ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢٫٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،واﺿﻄﺮار
اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
.ﻟﺪﻳﻪ ،وأﻳﻀﴼ ﺗﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ أزﻣﺔ ّ
ﺷﺢ اﻟﺪوﻻر اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ّ
ً
ّ
اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﺼﻼ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ
ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا
اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻪ ﻣﻦ دون ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ّ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
.واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻋﻤﻖ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻼث وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻫﻲ:
»ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز«» ،ﻓﻴﺘﺶ« و»ﻣﻮدﻳﺰ« .وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد
دﻳﻮﻧﻬﺎ ،أي ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ّ
ّ
اﳌﺤﺪد أو اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد .وﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻫﺬه
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ »ﻣﻤﺘﺎز« إﻟﻰ »ﻓﻲ
ّ
ّ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد« ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻃﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد وﻹﻋﻼم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن )زﺑﺎﺋﻦ ﻫﺬه
 AAAاﻟﻮﻛﺎﻻت( ﺑﻤﺪى اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻌﺎدة دﻳﻮﻧﻬﻢّ .
وﺗﻌﺪ درﺟﺔ
ً
ﻣﻤﺘﺎزة ودﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺪﻳﻦ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺒﻘﻰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺎﻧﺪرد  BBB+ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﺑﻘﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ّ
 ١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻮدﻳﺰ .إﻻ أن اﻧﺨﻔﺎضBaaأﻧﺪ ﺑﻮرز وﻓﻴﺘﺶ ،و
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ درﺟﺎت أدﻧﻰ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرة اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ ،وﻛﻠﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ارﺗﻔﻌﺖ
ّ
ً
.اﻟﺸﻜﻮك ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(
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اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺰداد ّ
ﺣﺪة ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻨﻴﻒ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز«

ّ
ﺗﻄﻮر ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠وأﻳﻠﻮل ٢٠١٩

٠٤

صرف
فلتان سعر
ّ
الليرة لدى الصرافين
ّ
يعبر عن بدء االنهيار

عجز ميزان المدفوعات يستنزف
 %88.2من الفوائض المالية

-٦٤

ستحاول المصارف
منع عمليات تحويل
األموال إلى الخارج

يستحق اآلن نحو خمسني باملئة من الودائع التي جمدت ملدة شهر ،ما سوف
يفرض على إدارات املصارف التفاوض مع أصحابها لتمديد التجميد لفترة
إضافية ويحتم عليها تقديم مغريات للزبائن .وحسب مصادر مصرفية ،فان
رياض سالمة وعد املصارف بتوفير دعم إذا اضطرت الى رفع الفوائد على
هذه الودائع ،ما يعني استمرار سالمة في سياسة الهندسات املالية التي أثقلت
ّ
البالد وزادت من حجم الدين العام وأكالفه .وسيوفر سالمة شهادات إيداع
ّ
بفوائد عالية تمكن املصارف من استيفاء قيمة الفوائد اإلضافية الى جانب
أرباح جديدة.

٤٤

صـ ـب ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم ،س ـت ـف ـتــح املـ ـص ــارف
أبوابها للجمهور بعد  12يومًا من
اإلق ـف ــال .الـتـحـضـيــرات الـتــي أعـ ّـدتـهــا
ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا لفتح
األبـ ــواب ،خلصت إلــى اتـفــاق شفهي
م ـن ـ ّـس ــق مـ ــع ح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ري ــاض ســامــة ب ــأن تعمل املـصــارف
ع ـ ـلـ ــى تـ ـقـ ـيـ ـي ــد ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـسـ ـح ــب
والتحويل بكل الطرق املتاحة خشية
أن يـ ــؤدي األمـ ــر إل ــى كـ ـ ــوارث« .ف ـهــذا
اليوم ،وفق توقعاتنا ،سيكون أقسى
مـمــا شـهــدنــاه فــي شـبــاط  2005بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،وال
فــي صيف  2006أثـنــاء حــرب تموز»
يقول مسؤول مصرفي.
هـلــع امل ــودع ــن ب ــدأ يـظـهــر أم ــس قبل
فتح األبــواب للجمهور .فقد ّ
تبي أن
ّ
املصارف تلقت اتصاالت من زبائنها
لـلـســؤال عــن إمـكــان سحب ودائعهم
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،أو طــال ـبــن تحضير
امل ـب ــال ــغ امل ـس ـت ـح ـقــة ل ـس ـح ـب ـهــا ن ـق ـدًا.
إج ــاب ــات م ــدي ــري الـ ـف ــروع أو مــراكــز
االتـ ـ ـص ـ ــاالت جـ ـ ــاءت رافـ ـض ــة بـشـكــل
قــاطــع إلج ـ ــراء مـثــل ه ــذه الـعـمـلـيــات،
م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن ال ـس ـح ــب ال ـن ـقــدي
ّ
محدد بـ  2000دوالر أسبوعيًا .بعض
ه ــؤالء الــزبــائــن اتصلوا بــ«األخـبــار»
ل ــاعـ ـت ــراض ع ـل ــى س ـل ــوك امل ـص ــارف
التي باتت "تتسلبط" على ودائعهم
وت ـم ـن ـع ـهــم مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ح ـقــوق ـهــم

هندسة مالية جديدة
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محمد وهبة

في الحصول عليها بــأي شكل كان،
ويجزمون بأن إصرار املصارف على
هــذا السلوك قــد يدفعهم إلــى اتخاذ
إج ـ ـ ــراءات قــانــون ـيــة ب ـحــق امل ـص ــارف
التي تمتنع عن تسليمهم ودائعهم
نقدًا ،أو أنهم سيلجأون إلى أساليب
أخرى.
هذه ليست سوى ّ
عينة بسيطة جدًا
م ـمــا ه ــو م ـتــوقــع أن يـحـصــل ال ـي ــوم.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات امل ـص ــرف ـي ــة،
يــرت ـقــب أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ط ـلــب على
سـ ـح ــب ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ــى
الخارج بقيمة تصل إلــى  3مليارات
دوالر فـ ــي أول أس ـ ـبـ ــوع ب ـع ــد فـتــح
األبـ ــواب ،وأن ت ــزداد عمليات هــروب
الودائع إلى الخارج لتبلغ  5مليارات
دوالر بعد ثــاثــن يــومــا ،وه ــذا على
اعـ ـتـ ـب ــار أنـ ـ ــه ل ـ ــم ت ـح ـص ــل ت ـ ـطـ ــورات
أخرى ،سواء في الشارع أو تطورات
سياسية متعلقة بتشكيل الحكومة.
خشية املصارف من هذا األمر دفعها
إلى عقد سلسلة اجتماعات ،بعضها
اقتصر على مجلس إدارة الجمعية
وبعضها اآلخر كان موسعًا ،للنقاش
ّ
موحدة يمكن اتخاذها
في إجــراءات
ملواجهة ضغط غير مسبوق ستكون
ل ــه ان ـع ـكــاســات سـلـبـيــة عـلــى سيولة
املصارف بالدوالر ،وعلى احتياطات
مـصــرف لـبـنــان بــالـعـمــات األجنبية
أي ـض ــا .ف ــي ه ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ،كــان
هناك رأي ــان :األول يتحدث عــن عدم
إمكان فتح األبواب من دون «كابيتال

كــونـتــرول» معلن مــن مصرف لبنان
أو مــا يـعــرف بـقـيــود وضــوابــط على
عـمـلـيــات الـسـحــب وال ـت ـحــويــل ،علمًا
بـ ـ ــأن بـ ـع ــض املـ ـص ــرفـ ـي ــن اقـ ـت ــرح ــوا
تحديد سحب الوديعة بقيمة %25
إل ــى جــانــب إجـ ـ ــراءات أخ ــرى تتعلق
بضبط الـسـحــوبــات املــالـيــة النقدية
بــالــدوالر وبالليرة .وأصـحــاب الــرأي
الثاني كــانــوا يطالبون باالستمرار
ف ـ ــي إغـ ـ ـ ــاق األب ـ ـ ـ ـ ــواب لـ ـفـ ـت ــرة أط ـ ــول
نسبيًا وتسيير األعمال داخليًا حتى
يتضح املسار الذي تسلكه البالد.
إزاء ت ـش ـ ّـدد ســامــة ف ــي رف ــض مـبــدأ

إع ــان الــ«كــابـيـتــال كــون ـتــرول» نظرًا
ّ
ال ــى مــا سـيــرتـبــه مــن مـخــاطــر كبيرة
تـ ـ ـض ـ ــرب إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ــدف ـ ــق رؤوس
األمــوال إلــى لبنان على فترة طويلة
ن ـس ـب ـيــا ،وخ ـص ــوص ــا أنـ ــه تـ ـ ـ ّ
ـردد عن
إم ـكــان اسـتـقـطــاب ودائ ــع كـبـيــرة إلــى
لبنان في هذه الفترة بعد انخفاض
ُّ
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ات ـف ــق
عـلــى أن ت ـفــرض امل ـص ــارف نــوعــا من
الـقـيــود والـضــوابــط املـتـحـ ّـركــة ضمن
ح ــدود قـصــوى ودن ـيــا تـحـ ّـددهــا هي
فقط ليصبح الـ«كابيتال كونترول»
غ ـيــر م ـع ـلــن وغ ـي ــر واض ـ ــح ومــرت ـبــط
بمديري الفروع والزبائن .املصارف
وافقت على هذا األمر ،وخصوصًا أن
مديريها يمارسون هذه القيود منذ
أشهر ،وإن كــان األمــر يختلف اليوم
بعد إقـفــال ل ـ  12يومًا بعد تحركات
اح ـت ـجــاج ـيــة ه ــي األك ـب ــر ف ــي تــاريــخ
لـبـنــان ،وبــالـتــالــي بــات على موظفي
ال ـف ــروع املـصــرفـيــة أن يـتـعــامـلــوا مع
ال ــزب ــائ ــن ب ـخ ـشــونــة أكـ ـث ــر وب ـق ـســوة
وح ــزم لـفــرض قـيــود وض ــواب ــط أشــد
وطـ ـ ــأة .ط ـب ـعــا هـ ــذا األم ـ ــر ق ــد يسبب
مواجهات «عنيفة» مع الزبائن نظرًا
إلى مستوى وحجم اإلجراءات املتفق
عليها والتي يمكن إيجازها باآلتي:
 ي ـج ــب م ـن ــع ك ــل ع ـم ـل ـيــات تـحــويــلالــودائــع إلــى ال ـخــارج .وه ــذا األم ــر ال
يسري على كبار املودعني املرتبطني
بعالقة مع أصحاب املصارف أو مع
كبار املديرين فيها.
 استجابة املصرف لطلبات الزبائنالـ ــراغ ـ ـبـ ــن ب ـت ـح ــوي ــل ودائ ـ ـع ـ ـهـ ــم مــن
الـلـيــرة إل ــى الـ ــدوالر بالسعر املـحـ ّـدد
م ــن م ـصــرف لـبـنــان ( 1507.5لـيــرات
وسطيًا لكل دوالر) ،على أن يوافق
املـ ــودع عـلــى تجميد وديـعـتــه لفترة
سنة ،وإذا رفض مطالبًا بالحصول
ع ـل ــى ودي ـع ـت ــه ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـصــرف أن
ّ
يحرر شيكًا مصرفيًا للزبون بعملة
الوديعة.
 ال ي ـجــب ال ـت ـنــافــس ب ــن امل ـص ــارفعـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع ،س ـ ــواء
م ـ ــن خ ـ ـ ــال رف ـ ـ ــع الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد أو م ـنــح
تـسـهـيــات لـلــزبــائــن مـتـصـلــة بــآجــال
االس ـت ـح ـق ــاق ــات .وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أي
زبــون سيحصل على شيك مصرفي
بقيمة وديعته ستكون لديه صعوبة
فــي نـقــل حـســابــاتــه مــن م ـصــرف إلــى
آخر ،وبالتالي ستكون لديه صعوبة
فــي تـحــويــل وديـعـتــه مــن الـلـيــرة إلــى
الدوالر وسحبها إلى الخارج.
 بالنسبة إلــى العمليات التجارية،ّ
فإنه يجب على كل مصرف أن يقلص
التسهيالت املصرفية بالدوالر التي
كانت ممنوحة للشركات إلى ّ
حدها
األدن ــى ،إال إذا كــانــت هـنــاك اتفاقات
مسبقة بــن امل ـصــرف وال ــزب ــون على
تمويل مشروع ما في هذه الفترة.
 بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــات الـسـحــبالنقدي ،فــإن املـصــارف ح ـ ّـددت سقفًا
م ـتــدن ـيــا ل ـق ـي ـمــة امل ـب ــال ــغ امل ـس ـحــوبــة
أسبوعيًا .بعض املصارف أوضحت
لـلــزبــائــن أنـهــا تسمح بسحب نقدي
أس ـبــوعــي ال ي ـت ـجــاوز  2000دوالر،
ومـ ـص ــارف أخ ـ ــرى ح ـ ّـددت ــه ب ـ ـ 3000
دوالر ...إال أن مـ ــن الـ ـث ــاب ــت أن كــل
امل ـ ـصـ ــارف م ـن ـعــت ال ـس ـح ــب ال ـن ـقــدي
املفتوح منذ أسابيع وأوقفت بشكل
ن ـه ــائ ــي تـ ــزويـ ــد ال ـ ـصـ ــرافـ ــات اآلل ـي ــة
بالدوالرات.

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن واﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)وﻓﻖ اﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن(

ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ
)ﻣﻦ دون زﻳﺎدة ﺳﻨﺪات اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪز(

* ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،٢٠١٧ﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺳﻨﺪات دﻳﻦ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن – ﺣﺴﺎﺑﺎت ّ
ﺧﺎﺻﺔ

امل ّ
بلغ العجز ُ
سجل في ميزان املدفوعات ،حتى أيلول  ،2019نحو  4.4مليارات دوالر،
ّ
ُ
وفقًا لحسابات مصرف لبنان ،وهو أقل بنحو  400مليون دوالر من العجز املسجل طوال
السنة املاضية والذي بلغ  4.8مليارات دوالر ،وفقًا للحسابات نفسها.
لكن من املعروف أن مصرف لبنان أدخل في تشرين الثاني /نوفمبر عام  2017تعديالت
جوهرية على منهجية حساب ميزان املدفوعات ،وبات ُيدرج سندات َّ
الد ّين بالعمالت
ِ
األجنبية (اليوروبوندز) التي يحصل عليها من الحكومة كما لو أنها تدفقات مالية
ّ
من الخارج .إل أن إعادة احتساب العجز في ميزان املدفوعات على أساس املنهجية
السابقة قبل تعديلها ،وهي املنهجية ُ
املعتمدة في معظم بلدان العالم ،تظهر أن
العجز الحقيقي في ميزان املدفوعات ّ
سجل حتى أيلول  2019نحو  6.4مليارات دوالر،
وهو رقم قياسي جديد ّ
يسجل في امليزان ،ويتجاوز بنحو  2مليار دوالر ما أعلنه مصرف
امل ّ
لبنان ،وأعلى بنحو  400مليون دوالر من العجز ُ
سجل طوال السنة املاضية من دون

احتساب سندات اليوروبوندز.
ُي ّ
عبر العجز في ميزان املدفوعات عن أزمة التمويل بالعمالت األجنبية التي يواجهها
لبنان .فهو ببساطة يشير إلى أن األموال التي تخرج من لبنان هي أكثر من األموال التي
تدخل إليه ،ما ّ
يؤدي إلى استنزاف االحتياطات بالعمالت األجنبية ويضغط على سعر
صرف الليرة.
إلى ذلكّ ،
تبي اإلحصاءات املتوافرة أن هذا املستوى القياسي من العجز لم يشهده
مستمر منذ عام  ،2011بحيث يقدرّ
ّ
لبنان يومًا ،حتى في سنوات الحرب ،وهو سياق
العجز التراكمي بني َ
عامي  2011وأيلول  ،2019بنحو  22.5مليار دوالر (وفقًا للعجز
امل ّ
الحقيقي ُ
سجل أي من دون ّ زيادة سندات الدين بالعمالت األجنبية) ،وهذا ما يعني
أن  %88.2من الفوائض املحققة بني عامي  2002و ،2010وتبلغ  25.4مليار دوالر ،قد
ُ
است ِنزفت.
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على الغالف

ّ
حصة رئيس الجمهورية مجددًا على محك التأليف
أي مشاورات حكومية ستعيد
البحث في حصص رئيس الجمهورية
والتيار الوطني الحر ،ألن التماهي
بينهما خلق هذا ّ
الكم من االستفزاز،
وجعل المتظاهرين ال ّ
يحيدون
موقع الرئيس عن الحزب
هيام القصيفي
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2005أص ـ ـبـ ــح ت ـش ـك ـيــل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات فـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان خ ــاض ـع ــا
لـ ـتـ ـس ــوي ــات م ـح ـس ــوب ــة ب ـ ــدق ـ ــة .م ــرة
ّ
واحــدة شكلت حكومة اللون الواحد
م ــع ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي ،لـكــن
ح ـك ــوم ــات الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ظـلــت
محكومة باعتبارات توزع الحصص
ً
واملغانم بني القوى السياسية ،فضال
عن اعتبار أصبح قائمًا في ّ
حد ذاته،
وهـ ــو ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل ف ــي ال ـح ـكــومــة.
وع ـل ــى ق ــاع ــدة ال ـ ـشـ ــروط والـ ـش ــروط
ّ
امل ـضــادة ،تــألـفــت حـكــومــات الــرؤســاء
فــؤاد السنيورة وتمام ســام وسعد
الحريري منذ  2005حتى اليوم.
م ــع االس ـت ـح ـقــاق ال ـح ــاد االول ال ــذي
واج ـ ـهـ ــه ع ـه ــد رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة

ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون ،م ـ ــن خ ــال
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـش ـع ـب ـي ــة وت ـع ـط ـي ــل
الـحـيــاة االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة ورفــع
امل ـطــالــب الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــري
استقالته من الحكومة ،يمكن قراءة
ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـفـ ـص ــل بـ ــن دور رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ودور ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر في الحكومة وتشكيلها وفرض
شروطها ،ألن املشكلة الحالية تكمن
في موقع الرئيس في مواجهة شعبه،
وحكومته التي تحولت حصته فيها
ال ــى حـصــة حــزبــه وح ــده ،فأصبحت
مطلبًا للمتظاهرين بإسقاطها كلها.
م ــن رافـ ــق ات ـف ــاق ال ـطــائــف ووثــائ ـقــه،
ي ـت ـحــدث ع ــن ن ـقــاش طــويــل ومـعـ ّـمــق
حـ ـ ــول حـ ـص ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ّ
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـمــت ـعــه
بـحـصــة وازن ـ ــة ،هــي فــي ص ــورة غير
مـعـلـنــة ب ـم ـثــابــة ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل لـهــا.
كــانــت روح ـيــة االت ـف ــاق إب ـقــاء رئيس
الـجـمـهــوريــة غـيــر خــاضــع لـتــأثـيــرات
الـقــوى السياسية ،ومنها الحزبية،
ال ـخــارجــة مــن ال ـحــرب بـكــامــل قوتها
ّ
وعدتها ،لكن مع رفع سقف مستوى
الـ ـنـ ـق ــاش ألن ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ال ـح ـصــة
تشكيل فريق مـنـ ّـوع مــن شخصيات
وازنـ ــة وم ــؤث ــرة فــي جـمـيــع امل ـجــاالت
خـ ــارج الـتـصـنـيــف والـ ـ ــوالء الـحــزبــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،ك ـمــا ك ــان ــت ال ـح ــال في

كـثـيــر م ــن ح ـكــومــات م ــا قـبــل الـحــرب
التي قدمت وجــوهــا وزاري ــة متميزة
بخبراتها.
لكن تطبيق الطائف سحب املنحى
األس ــاس ــي ل ـتــوج ـهــه ،ف ــي ح ـكــومــات
عـ ـه ــد ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ال ـ ـيـ ــاس ال ـ ـهـ ــراوي
وإميل لحود (رغــم بعض محاوالته
لــإتـيــان بشخصيات غـيــر حــزبـيــة)،
ّ
وتحولت الحكومات بمثابة مجالس
وزاريــة سبق لالتفاق الثالثي ،الذي
عـ ـق ــد بـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـي ــات ح ــزبـ ـي ــة ،أن
تـحــدث عنها ،إذ إن االت ـفــاق املــذكــور
مـ ّـيــز بــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء واملـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزاري «الـ ـ ــذي ي ـتــألــف م ــن رئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزراء الـ ــدولـ ــة
وتتخذ قراراته باإلجماع ،وفي حال
ال ـخــاف يـعــرض االم ــر عـلــى مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء التـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار امل ـن ــاس ــب».
وامل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن ـ ــه ج ـ ــرى اعـ ـتـ ـم ــاد ه ــذه
الصيغة مواربة ،بعد الطائف ،وبات
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء يـخـتـصــر بمجلس
وزاري تتمثل فيه الكتل السياسية،
ومعظمها كانت خارجة من الحرب،
ويـنـحـصــر بــات ـخــاذ ق ـ ــرارات مجلس
الوزراء بأربعة أو خمسة منهم ،فيما
الوزراء اآلخرون من ضرورات الشكل
الحكومي في الحكومات املتتالية.
مـ ــع دخـ ـ ــول الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ألول م ــرة ال ــى الـحـكــومــات بـعــد عــام
 ،2005ورغم عدم انتمائه الى نادي

موقع واحد.
يجعل الطرفني في
ٍ
الدعوة
وخلفية
املشهد
وينسجم هذا
ّ
إلى التظاهرة /املسيرة ،والتي تتمثل
َ
بالتنديد بـ«اجتياح ساحتي رياض
الصلح والشهداء من قبل ميليشيات
السلطة مــن أجــل تــرهـيــب االنتفاضة
وإجبار الناس على إخالء الساحات»،
وإدان ـ ــة «ت ـقــاعــس ال ـق ــوى األم ـن ـيــة عن
ً
حماية املواطنات واملواطنني» ،فضال
عـ ــن اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـس ــاح ــات كــوس ـي ـلــة
ل ـل ـض ـغــط م ــن أجـ ــل ت ـح ـق ـيــق امل ـطــالــب
التي تتمثل بتشكيل حكومة انتقالية
تـُـتـ ـخ ــذ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـ ــوري ـ ــة ل ـح ـم ــاي ــة
املجتمع من املخاطر االقتصادية التي
تتهدده.
االنطالقة أمام مصرف لبنان ُكانت لها
«رمزيتها» ،وفــق عــدد من املشاركني،
ّ
وت ـت ـم ــث ــل ب ــأه ـم ـي ــة ّال ـت ـص ــوي ــب عـلــى
«مكمن الخلل املتمثل فــي سياسات
ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـن ــان وتـ ـ ّ
ـورطـ ــه فــي
الفساد ونهب األموال العامة» .فكانت
شـ ـ ـع ـ ــارات «يـ ـسـ ـق ــط حـ ـك ــم املـ ـص ــرف»
و«ال ـضــري ـبــة عـلــى األرب ـ ــاح م ــش على
ّ
ال ـع ــام ــل وال ـ ـف ـ ــاح» ،وأخ ـ ـ ــرى تـطــالــب
بتعديل السياسات االقتصادية.
ال ـت ـج ـ ّـم ــع الـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـم ت ـج ـم ـعــات مــن
ّ
ُمـسـتـقــلــن مــن مـهــن مختلفة (ال ـطــب،
ال ـص ـيــدلــة ،ط ــب األسـ ـن ــان ،الـهـنــدســة،
املحاماة ،العمل االجتماعي ،أساتذة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات ،صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــة ،اقـ ـتـ ـص ــاد
وس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا) ،ن ـ ـجـ ــح فـ ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب
اآلالفُ ،وأع ــاد الــزخــم لـلـســاحــات ،من
بوابة املستقلني في املهن ،الطامحني
ب ــدوره ــم إل ــى إع ـ ــادة ت ـكــويــن الـجـســم
ال ـن ـق ــاب ــي امل ـف ـق ــود ف ــي ل ـب ـن ـ ُـان .ول ـفــت
أحــد األســاتــذة الجامعيني املشاركني
ف ُــي ال ـت ـظــاهــرة ال ــى أن ال ـن ـقــابــات هي
امل ـحـ ّـرك األســاســي لــإصــاحــات وهي
املجال الذي يلتقي فيه أصحاب املهن
املـشـتــركــة خ ــارج عـبــاءاتـهــم الحزبية،
«لــذلــك عـمــدت السلطة ال ــى السيطرة
ّ
على النقابات وتقويضها» .وأكــد أن

ّ
أهمية التحركات تحت شعار املهنيني
ومطلب إعــادة الجسم النقابي تكمن
بأنه «يقطع الطريق أمام أي محاوالت
لـلـتـشـكـيــك ف ــي ن ــواي ــا امل ـن ـضــويــن في
ّ
الـ ـتـ ـح ــرك ونـ ـب ــذ مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـســلــق
ع ـل ــى ح ــرك ــة بـ ـه ــذه األهـ ـمـ ـي ــة» .إذ إن

)مروان طحطح(

امليليشيات ،إال أنــه طـ ّـبــق االسـلــوب
ال ــذي اعـتـمــدتــه فــي تـحــويــل مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـج ـل ـســا وزاري ـ ـ ـ ــا وت ـح ــول
أحد أعضائه .وتبلور هذا األمر في
أس ـلــوب مـمــارســة الـعـمــل الحكومي
ً
تعطيال مرات عديدة من أجل تمرير
تعيينات أو فرض مشاريع وتمويل
ً
أخ ـ ـ ــرى .ل ـك ـنــه أخـ ــذ شـ ـك ــا مـجـ ّـسـمــا
أكثر منذ انتخاب عــون رئيسًا ،وال
س ـي ـمــا م ــع ح ـكــومــة ال ـح ــري ــري بـعــد
االنتخابات النيابية ،ألن التيار في
خــوضــه م ـش ــاورات الـتــألـيــف انطلق
من قاعدتني :حجمه النيابي كتيار

ّ
ضخ الحياة في فريق
رئاسي غير خاضع
ألوامر حزبية قد يعطي
صورة مختلفة عن
السنوات الماضية

حزبي ،وحصة رئيس الجمهورية،
لـيــس انـطــاقــا مــن روح ـيــة الـطــائــف،
بـ ــل م ـ ّـم ــا أف ـ ــرزت ـ ــه ت ـس ــوي ــة ال ــدوح ــة
ال ـ ـت ـ ــي كـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــون شـ ــري ـ ـكـ ــا فـ ـيـ ـه ــا،
واعترض بعدها على إعطاء رئيس
الجمهورية ميشال سليمان حصة
وزاري ـ ــة .أداء ال ـت ـيــار وت ـمــاهــي عــون
م ـ ـعـ ــه ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار أسـ ـم ــاء
أص ـب ـحــت ح ـك ـمــا أعـ ـض ـ ً
ـاء ف ــي تـكـتــل
لبنان القوي ،وموالية لرئيسه ،أديا
الى عدم التمييز بني الدورين ،علمًا
بـ ــأن ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـح ــال ـي ــة لـيـســت
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى نـ ـظ ــام حـ ــزبـ ــي .وع ـلــى
مدى االشهر القليلة املاضية ،اتخذ
ً
ه ـ ــذا ال ـت ـم ــاه ــي شـ ـك ــا حـ ـ ــادًا أك ـث ــر،
لكنه أظـهــر سـ ّـيـئــاتــه عـلــى الــرئــاســة،
حــن استهدفها املتظاهرون ،ألنها
ت ـح ــول ــت ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ول ـيــس
العكس.
كان يمكن لحصة رئيس الجمهورية
أن ت ـك ــون مـسـتـقـلــة وم ــوسـ ـع ــة ،وأن
يتمثل التيار في الحكومة كما غيره
بـحـصــص وزاري ـ ـ ــة ،فـيـبـقــى ل ــه دوره
ويـ ـك ــون لـ ــأحـ ــزاب األخـ ـ ـ ــرى دوره ـ ــا
وش ــراك ـت ـه ــا ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـح ـكــومــي.
وك ـ ــان ي ـم ـكــن ألي ف ــري ــق وزاري من
خـ ـ ــارج ال ـح ـص ــص ال ـح ــزب ـي ــة مــؤلــف
م ــن وجـ ـ ــوه م ـش ـه ــود ل ـه ــا بــال ـك ـفــاءة
وش ـخ ـص ـيــات ت ــراع ــي دور الــرئــاســة
والـعــاقــات بــن املكونات السياسية

أن يسهم في امتصاص نقمة شعبية
اجتماعية واقـتـصــاديــة ،ويسهم في
إنتاج حلول سريعة بــدل الغرق في
متاهات أوصلت الى املــأزق الحالي،
بدل أن يتحول كل فريق عون والتيار
خصمًا واحدًا منذ كالم وزيري البيئة
واملهجرين فادي جريصاتي وغسان
عـطــاالـلــه وأداء وزي ــر الــدفــاع الـيــاس
بـ ــو صـ ـع ــب ،وفـ ــريـ ــق امل ـس ـت ـش ــاري ــن،
جـبـهــة واحـ ـ ــدة ،ان ـف ـجــرت ف ــي وجـهــه
احتجاجات املتظاهرين ومطالبهم،
لكثرة االستفزازات التي رافقت عمل
هذا الفريق.
مع بدء مرحلة املشاورات الحكومية،
تصبح حصة رئيس الجمهورية في
ض ــوء تـجــربــة األي ـ ــام االخ ـي ــرة تحت
الضوء ،ألن أي مبادرة لضخ الحياة
في فريق رئاسي مخضرم وصاحب
م ــؤه ــات وغ ـيــر خــاضــع لـتـجــاذبــات
وتأثيرات وأوام ــر حزبية ،قد تسهم
فـ ـ ــي إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ص ـ ـ ـ ــورة م ـخ ـت ـل ـف ــة عــن
الـسـنــوات الـثــاث املــاضـيــة ،مــا يعيد
للرئاسة اعـتـبــارهــا ويـقــدم نموذجًا
مختلفًا ومتقدمًا في العمل الوزاري،
فيعيد الى الرئاسة موقعها ودورها
الحقيقي تجاه مواطنيها ،إال إذا ظل
البعض يعتبر أن األولــويــة للحزب،
وأن الـ ـ ـ ــوالء الـ ـح ــزب ــي وال ـش ـخ ـصــي
أه ــم مــن الـحـفــاظ عـلــى مــوقــع رئــاســة
الجمهورية.

ّ
ّ
ُ
زخم التظاهرات يعود إلى بيروت :نحو تكوين جسم نقابي مستقل
ّ
من بوابة المهنيين ُ
المستقلين،
عاد الزخم إلى ساحة االحتجاجات،
أمس .تظاهرة حاشدة جابت بيروت
من مصرف لبنان حتى ساحة الشهداء
ّ
المضي في
لتأكيد اإلصرار على
ّ
التحركات رغم االعتداءات التي تعرض
لها ُ
المتظاهرون قبل أيام ،وللمطالبة
بإعادة تكوين جسم نقابي ّ
متحرر
من قيود األحزاب
هديل فرفور
ع ـن ــد ال ـج ـس ــر ال ـ ــذي ي ـف ـصــل ال ـخ ـنــدق
الغميق عــن وســط الـبـلــد ،تــوقــف عدد
ُ
مـ ــن املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن أم ـ ـ ــس ،م ـم ــن ل ـ ّـب ــوا
دعـ ــوة «ت ـجـ ّـمــع املـهـنـيــن واملـهـنـيــات»
إل ــى ال ـت ـظــاهــر ال ـحــاشــد لـلـضـغــط من
أجل تشكيل حكومة مدنية انتقالية،
ه ــات ـف ــن« :يـ ــا ش ـب ــاب ال ـخ ـن ــدق ،كلنا

ّ
تحديد إطار للتحركات وتوضيح
الجهات الداعية يحوالن دون
ّ
إمكانية التخويف من الشارع
بذات الخندق» .هؤالء الذين انطلقوا،
كما باقي زمالئهم ،مــن أمــام مصرف
لبنان باتجاه ساحة الشهداءّ ،
تعمدوا
الـتــوقــف عـنــد جـســر «الـ ُـريـنــغ» لـتــرداد
ش ـعــارهــم امل ـ ّ
ـوج ــه إل ــى ش ـ ّـب ــان اع ـتــدوا
عليهم ّقبل أي ــام بــالـضــرب والـتــرويــع
ّ
وقيل إنهم من ُســكــان املنطقة ،داعني
إيــاهــم إلــى االحتضان والتركيز على
الـ ـص ــراع ال ـط ـب ـقــي ضـ ـ ّـد ال ـس ـل ـطــة ،مــا
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ت ـحــديــد إطـ ــار لـلـتـحــركــات وتــوضـيــح
ّ
إمكانية
الجهات الداعية يحوالن دون
التخويف من الشارع الــذي سيصبح
ل ــه ح ـك ـمــا وجـ ــه واضـ ـ ــح وي ـن ـق ــذه مــن
الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـح ــزب ـي ــة
ويحصره بالصراع الطبقي.

ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره أن ع ـ ــددًا م ــن أس ــات ــذة
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـج ــامـ ـع ــات
ّ
الـخــاصــة شــكـلــوا منذ الـبــدايــة «ن ــواة»
ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ـ ـ ــذي ات ـ ـسـ ــع ل ـي ـض ـ ّـم
امل ـه ـن ـيــن .وكـ ــان الف ـت ــا م ـشــاركــة عــدد
من طالب الجامعة اللبنانية وبعض

ُ
األسـ ــاتـ ــذة امل ـس ـت ـق ـلــن ال ــذي ــن رف ـع ــوا
مطلب دعم الجامعة الوطنية.
الـ ـك ــام ع ــن م ـجــاب ـهــة ال ـت ـخ ــوي ــف مــن
ال ـشــارع عـبــر تـحــديــد اإلط ــار ينسجم
وشهادات عدد من املتظاهرين الطالب
الذين أبدوا ارتياحهم «للتنظيم الذي

تــرسـيــه تـحــركــات مـمــاثـلــة ،ولــوضــوح
الـشـعــارات واملـطــالــب الـتــي ال تختلف
عـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات الـ ـت ــي رفـ ـع ــت ب ــداي ــة
ال ـ ـثـ ــورة» .واأله ـ ـ ــم ،ب ـ ــرأي هـ ـ ــؤالء ،هو
أن م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات إذا بـقـيــت
عـلــى الــزخــم نـفـســه بـقـيــادة مستقلني
يـطــالـبــون بــاس ـتــرداد الـعـمــل النقابي
ُ
فـقــد تـ ّ
ـؤســس إلن ـشــاء هيئة لــتـفــاوض
باسم الـنــاس ،طاملا أن املطالب باتت
«بديهية» ،بالنسبة إليهم.
من جهته ،رأى املحامي نــزار صاغية
أن ه ــذا ال ـح ــراك ،مـهـمــا كــانــت طبيعة
الحكومة الـتــي ستتألف فــي مــا بعد،
«ستنبثق عنه حكمًا بنى اجتماعية
متينة مــن شــأنـهــا أن تـحـمــي الـفـئــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــن أي س ـل ـطــة ف ــاس ــدة
ُ
ومـسـ ُتـقـلــة» ،الفـتــا إلــى أن هــذا الوعي
بني املستقلني في مختلف القطاعات
هــو «إرث ح ــراك  ،2015وبـمــا أن هــذه
ال ـت ـحــركــات أقـ ــوى بـكـثـيــر مـمــا حصل
ق ـب ــل أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،س ـي ـك ــون اإلرث
أمـ ـ ـ ـ ـ ــن» .واع ـ ـت ـ ـبـ ــر امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس فـ ـ ــراس
الـقــاضــي أن ه ــذه الـهـ ّـبــة الشعبية من
شأنها أن «تنشئ تـحــركــات مستقلة
داخ ـ ــل ك ــل ن ـقــابــة مل ــواج ـه ــة ال ـن ـمــوذج
امل ـع ـمــم ع ـلــى ال ـن ـق ــاب ــات ،ح ـيــث تــأتــي
األحزاب بممثلني عنها ضمن زبائنية
تطبق على العمل النقابي
سياسية
ِ
ُ
وت ـ ـقـ ـ ّـيـ ــد دوره املـ ُـطـ ـل ــوب فـ ــي خ ــدم ــة
أصحاب املهن واملستفيدين منها».
ولـ ـ ــم يـ ـغ ــب الـ ـجـ ـس ــم الـ ـصـ ـح ــاف ــي عــن
ّ
ـس ،إذ س ـع ــى ع ـ ــدد مــن
تـ ـح ــرك ــات أمـ ـ ـ ُ
ال ـص ـحــاف ـيــات امل ـس ـت ـقــات إل ــى حشد
اكبر عــدد من الصحافيني «نظرًا إلى
أهمية املهمة امللقاة على عاتقهم في
ظ ــروف استثنائية كالتي نـمـ ّـر بها»،
ً
وفق الصحافية سعدى علوهُ ،مشيرة
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «لـ ـ ــو شـ ـ ـ ــارك ال ـص ـح ــاف ـي ــون
ال ـع ــاط ـل ــون ع ــن ال ـع ـمــل وامل ـ ـطـ ــرودون
تـعـسـفــا ل ـك ــان ح ـشــدهــم م ــأ امل ـســافــة
الفاصلة بــن مـصــرف لبنان وساحة
الشهداء».

ّ
إنها «ثويرة الواتسآب»
جمال غصن
بعد أسبوعني على االنتفاضة الشعبية
ُالتي شهدتها كافة أرجاء لبنان الكبير
املحتفل بمئويته ،تتضح بعض األمور
بينما يظل بعضها غامضًا ،إما ألنها
ال تزال ّ
تتطور ،أو ألنها تجري بعيدًا
عن أضواء الكاميرات.
ّ
سارع البعض ،مني وهلم جرًا ،إلى
نزع تسمية الواتسآب عن االنتفاضة
انزعاج من رسم
بحجة أنها أكبر من
ٍ
عشرين سنتًا بكثير ،وأن املشكلة
نتيجة تراكم عقود من التجويع البطيء
واالنهيار السريع لدولة مافيوية في
ظل النيوليبرالية اللعينة التي تحكمنا
منذ نهاية الحرب الباردة ،وفلسفات
أخرى من هذا النوع .لكن بعد التدقيق
في مجريات األحداث كان ّ الواتسآب
هو االستفزاز األكبر واملحفز الرئيس
لألحداث ،وكان تجاهل هذا الدافع
من العوامل التي أخمدت زخم هذه
االنتفاضة.
الواتسآب في لبنان بشكل عام ،ولدى
الطبقة العاملة بشكل خاص ،هو أكثر
من تطبيق للتواصل وتبادل الرسائل
عبر الهواتف الذكية« .الواتس» هو
املساحات العامة الغائبة في كافة
مدننا والتي تسمح لألشخاص
من ذوي االهتمامات املشتركة بأن
يتالقوا من دون دفع رسوم دخول
باهظة .االختالط البشري املباشر
أصبح نادرًا هذه األيام وإن وجد فهو
ٌ
حكر على الطبقات امليسورة ،وهنا
ُ
نتكلم عن االختالط الذي يخرجك
من تقوقعك ويسمح لك بتطوير
الذات وتوسيع األفق .فاليوم ،في
البشري إلى
مدننا ،تحول االختالط ً
«بزنس» ويدفع من يقدر ماال للتعرف
إلى شريك في حلقات Speed
ّ
 ،Datingأو لـ«السولفة» و«طق الحنك»
في جلسات حكواتي أصبحت
تسمى  ،Story Tellingأو للسعي
لتحقيق أحالم مهنية في ما يسمى
 ،DreamMatchingأو الختبار
املواهب في مناسبات امليكروفون
املفتوح  ،Open Micأو غيرها
من التقاليد التي تهبسترت (من
 )Hipsterوترسملت (من الرأسمالية)
ُ
واحتكرت (من  )Monopolyمن ِق َبل
فقاعة طبقية تضيق باستمرار.
وغالبًا ما تغيب الرقابة عن هذه
املساحات ويتمتع روادها بحريات
ليست متاحة ملن هم خارج هذا
النادي .إذًا «الواتس» هو مساحة
بديلة بعيدة عن رقابة دولة تحتضر
ال تقوى إال على ّ
املهمشني .شاهدنا
التعبير عن هذا الكبت عندما فتحت
وميكروفونات التلفزة
شاشات
ٌ
إذ تدفقت صراحة تامة ومشاعر
حقيقية ال يعتاد املرء في عصرنا
رؤيتها «( »Liveعلى الهواء مباشرة).
هذه املساحة هي أيضًا بديل
لجيل ال يعمل في وظيفة
النقابات
ٍ
وبديل العمل الحزبي في فترة
ثابتة.
ُ
تاريخية تختزل فيها السياسة
بسطور إعالنية وهاشتاغات .كما
ٍ

هي مساحة انتقام من الظلم والقمع
ْ
املمارسي يوميًا في حقهم .فهناك
على سبيل املثال مجموعات على
«الواتس» ألصحاب الدراجات النارية
ُ
يحذر عبرها بعضهم البعض
من حواجز التفتيش الطيارة التي
تنصبها قوى األمن لضبط واحتجاز
الدراجات النارية املخالفة والتي غالبًا
ما تكون مصدر رزق صاحبها .هذه
املجموعات ليست عابرة للطوائف
واالنتماءات الحزبية فحسب ،بل هي
أيضًا ال تعترف ال بسايكس وال
ببيكو وال بحدودهما .وإذا ّ
وسعنا
البيكار ،فإن الواتسآب هو املساحة
التي تجمع العائالت املشتتة حول
قوت ،والتي ال يرى
العالم بحثًا عن ٍ
فيها حاكم مصرف لبنان (وفق ما
قال في مقابلته األخيرة مع شبكة
«سي إن إن») إال تحويالتها بالعملة
الصعبة الضرورية لتدعيم هرمه
الورقي املتهالك.
ضريبة محمد شقير ،الذي تدل كل
خندق
تصريحاته على أنه يقطن في ّ ّ ٍ
بعيد عن البشر ال تصله إال ثلة
غميق ٍ
ٍ

تمكنت السلطة
من طمس الطابع
الطبقي لهذا الحراك
هذه المرة لكنها لن
تكون محظوظة في
المرات القادمة

من أمثاله ،لم تكن امتداد ٍيد ناهبة إلى
جيوب الناس بل كانت اعتداء سافرًا
على آخر املساحات التي تخصهم.
وجاء ّ
الرد على هذا االعتداء فورًا
مستهدفًا بؤرة الشقيريني ،وهي
أراضي وسط بيروت املحتلة من
سوليدير غير الشرعية
قبل شركة
ّ
خندق
والتي ال تبعد إال خطوات عن ُ ٍ
غميق مأهول بكثير من البشر .قمع
ٍ
ّ
املسيل للدموع
املنتفضون بالغاز
والهراوات والرصاص املطاطي ،ثم
امتطى انتفاضتهم مندسو الطبقة
الوسطى والذين هم أيضًا لديهم
الكثير من املطالب املحقة في ظل فشل
كامل للنظام القائمٌ .
هنا ّأيضًا برز جيل من الشباب
«املتعلم» في جامعات خاصة ،والذي
يدرك أن هذه الدولة تنهبه وال تنصفه
ٌ
مقتنع أنه يستحق أكثر ّ
مما
وهو
ّ
ّ
يقدم له ألنه مطلع على العالم ومعتاد
على مفهوم اإلرضاء الفوري الذي
ّ
املعلوماتية .لكن هذه
كرسته الثورة
ّ
الجامعات ما ًهي إال حاضنة ليبرالية
ّ
تفقس عماال مطيعني ينخرطون
في منظومة معوملة وال يسائلونها.
فهم يسعون للحصول على وظيفة

في شركات العاملية قد تأخذهم
إلى الجزيرة العربية ،أو  -إن كانوا
محظوظني  -ينتهي بهم املطاف في
بلد يمنحهم جنسية أجنبية ،وفي كلتا
الحالتني يفرح رياض سالمة َ
ور ُبعه
بتحويالتهم .ال أحد في الجامعات
يخبرهم بأن املنظومة التي يشكلون
جزءًا منها فشلت أو تترنح في
أماكن عدة حول العالم ،وهي تطحن
بالدًا وشعوبًا وتضعهم شخصيًا
في تنافس مباشر مع أصدقائهم
وأقرانهم ليرتقي ٌ
بعض منهم على
حساب اآلخرين .الوضع ذاته موجود
في سوق اإلنسانية والتنمية غير
الحكومية الذي يستوعب األفراد
الذين ال يكون حافزهم الرئيس هو
املال ومراكمته ،والذين توجد في
داخلهم نزعة سياسية تسعى إلى
صعود جماعي للمجتمع ،وينتهي
منظومة ّ
تحرم عليهم
بهم األمر في
ٍ
املراكمة السياسية أو العمل الحكومي
املباشر .أذكر ذلك ألن هذه الظاهرة
التنافسية والتسلقية انعكست في
ساحات بيروت املنتفضة حيث
كثر التنافس على حساب التضافر
في أكثر األوقات حرجًا .ضف على
ذلك اليوفوريا أو حالة ّ
السكر الزائد
التي يخلقها الشارع وظهر تأثيرها
حتى على أعرق أحزاب الشارع ،فما
بجيل لم يعتد التفاعل البشري
بالك
ٍ
دفعة
باآلالف
يختلط
به
وإذ
املباشر
ٍ
واحدة ،فتستنتج أن الجيل هذا غير
تالعبت
مؤهل حاليًا للقيام بثورةّ .
السلطة بالشارع كما أرادت وفتتته،
ونزعت عنه أنيابه السياسية باكرًا،
بكرنفال وطنجي ألحلى
واستبدلتها
ِ
عالم ،وتنافس بني مجموعات ال
تهددهاّ .أدى ذلك إلى نفور الغاضبني
وتنفيس االحتقان ،بينما كان أهل
السلطة يخوضون حربًا أهلية باردة
خلف الكواليس.
لكن يخطئ أهل السلطة ،املستقيلون
منهم ومن هم باقون على العهد ،في
حساباتهم إذا اعتبروا بعد تقييمهم
لحجم االنتفاضة بأنها عابرة أو غير
مؤثرة في موازين القوى ،أو ألنهم
َ
أيادي خفية كانت تحركها.
كشفوا
األزمة االقتصادية واملالية ليست
عابرة واإلصالحات املقترحة غير
جدية ولن تحل أي مشكلة وقد ال تنفع
حتى لوقف النزيف لبعض الوقت.
ّ
يتكرر عند
نحن أمام سيناريو قد
شعب مخنوق
االعتداء التالي على
ٍ
بعد شهر أو سنة أو خمسة (ذلك إن
لم ّ
تقرر القوى الحاكمة نقل خالفاتها
إلى الشارع ،فتلك قصة أخرى) .هذا
الحراك ليس ثورة ،لكنه «ثويرة» جيل
شاب سيكبر سريعًا في ظل سياسة
إفقار متعاظم وتهجير ّ
متعمد يصعب
يومًا بعد يوم .لقد تمكنت السلطة من
طمس الطابع الطبقي لهذا الحراك
هذه املرة ،لكنها لن تكون محظوظة
االنهيار يمحو
في املرات القادمة ألن ُ ّ
الفوارق الطبقية التي است ِغلت اليوم
آت ال محال إذا بقينا
بلحظة ،وهو ٍ
رهينة َّالدين ألخطبوط املصارف.
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على الغالف

ّ
ّ
ّ
حزب الله يتصدى لخرق العدو الجوي:
تبديد الرهان على القيد الداخلي

الحل يكمن في إسقاط النظام الطائفي
عمر نشابة
ان رفــع بعض املجموعات شـعــارات وهـتــافــات طائفية
ومــذه ـب ـيــة وف ـئ ــوي ــة ف ــي الـ ـش ــارع ق ــد ي ــدخ ــل ال ـب ـلــد في
ص ــراع ــات وحـ ــروب أهـلـيــة تـشـبــه مــا عــانــى مـنــه لبنان
خالل الحرب التي دامت  17عامًا والتي راح ضحيتها
عشرات اآلالف .فكما صرخ الذين هاجموا املتظاهرين
ف ــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح مـنــذ ي ــوم ــن ،م ـعـ ّـرفــن عن
هويتهم املذهبية اثناء احراق الخيم ،خرج اول من امس
عدد من الشبان وهم يطلقون شعارات مذهبية مضادة
ويحملون رايات تيارهم .لكن ،في املقابل ،يسعى جزء
كبير من املتظاهرين الى الحفاظ على الشعار الجامع
واملوحد ،ويحاولون تحديد املطالب بشكل دقيق ،وعلى
رأسـهــا مطلب رحـيــل الـنـظــام الطائفي الـحــاكــم بسبب
فشله في خدمة الناس ،وبسبب الفساد املستشري في
كل قطاعات الدولة تقريبًا.
ان مطلب اسقاط النظام الطائفي وكل عهد او حكومة
او تـســويــة او تــرتـيــب مـبـنــي عـلـيــه هــو مـطـلــب مــركــزي
مـحــق ملـعـظــم املـتـظــاهــريــن وامل ـت ـظ ــاه ــرات ف ــي مختلف
املناطق اللبنانية ،خصوصًا للشباب منهم .وال يجوز
التراجع عن هذا املطلب مهما كلف االمر ،ألن الطائفية
هي أساس خراب البلد وانهيار الدولة وافتعال الحروب
الــداخـلـيــة اض ـعــاف مـقــومــات املجتمع للتصدي للعدو
اإلسرائيلي وبناء بلد يحلو العيش فيه بكرامة.
ان املحاصصة الطائفية املنتشرة كالطاعون في جميع
القطاعات وفــي هيكلية نظام الحكم ما هي اال ذريعة
لحماية الفاسدين وناهبي املال العام .وال يمكن لقاض
يشغل مركزه بفضل وفائه لفئة ما ان يحاكم موظفًا

مــن فئة أخ ــرى .وال يخفى عــن أحــد ان معظم القضاة
محسوبون على أطــراف فئوية طائفية مذهبية .وليس
صحيحًا مــا قيل عــن تشكيالت قضائية بعيدة عن
املحاصصات الطائفية واملــذهـبـيــة ،انـمــا االدع ــاء بغير
ذلك تضليل ومحاولة فاشلة إلخفاء املسبب االساسي
لغياب املساءلة واملحاسبة واملالحقة.
ان ال ـن ـظــام امل ـب ـنــي ع ـلــى ف ــرز وم ـحــاص ـصــة ال ــرؤس ــاء
والوزراء والقضاة والضباط واملدراء واملوظفني بحسب
انتماءاتهم الطائفية واملذهبية يجعلهم أوفياء ملصالح
وزع ـم ــاء ه ــذه ال ـطــوائــف وامل ــذاه ــب ال لــوطـنـهــم الـجــامــع.
وال ـح ــال ح ــال كــل مــن هــم فــي الـسـلـطــة ال ـيــوم مــن دون
استثناء .هــؤالء مستعدون ان يتجاوزوا كل القوانني
واملعايير الوظيفية واملهنية وحـتــى األخــاقـيــة بحجة
حماية «حقوق» طوائفهم ومذاهبهم .وقد ظهر بعض
هــؤالء بوضوح أمــام أعــن الجميع مساء أول من أمس
مــن خ ــال رف ــع ش ـع ــارات تستنكر اسـتـقــالــة الــرئـيــس
ّ
الحريري «السني» مقابل عذم استقالة الرئيس ميشال
عون «املسيحي» والرئيس نبيه بري «الشيعي» .بينما
الـحـقـيـقــة ه ــي ان ال ـت ـظــاهــرات الـضـخـمــة ف ــي ال ـش ــوارع
والتي شارك فيها لبنانيون من كل الطوائف واملذاهب
لــم تـجـبــر ال ـحــريــري عـلــى االسـتـقــالــة ألن ــه «س ـن ــي» ،بل
ألن ــه ،هــو وجـمـيــع الـ ــوزراء فــي حكومته عـلــى اخـتــاف
طوائفهم ،فاسدون وفاشلون في تقديم ابسط الخدمات
للمواطنني واملواطنات الذين يعانون االزمة االقتصادية
الخانقة .ويطالب املتظاهرون اليوم برحيل الرئيسني
ميشال عون ونبيه بري ال ألن االول «مسيحي» والثاني
«شـيـعــي» ،بــل ألنـهـمــا عـلــى رأس ه ــذا الـنـظــام الطائفي
الفاشل والفاسد الذي يتحكم بالبالد والعباد.

ان خالص البلد يكمن في اسقاط النظام الطائفي ،بينما
يكمن خــرابــه فــي تثبيت الطائفية مــن خــال التالعب
بالشارع ورفع بعض املتظاهرين شعارات فئوية .ومن
هنا أهمية توضيح شـعــار «كـلــن يعني كـلــن»« .كلن»
يعني جميع من هم في السلطة الحاكمة ألنها فاسدة
وفاشلة وتتلطى خلف نـظــام املحاصصات الطائفية
واملــذهـبـيــة فــي جـمـيــع الـقـطــاعــات .ولـيــس صحيحًا ان
ه ـن ــاك ،ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،أح ــزاب ــا سـيــاسـيــة ت ـط ــرح بــرامــج
وم ـشــاريــع ملصلحة جميع املــواط ـنــن وامل ــواط ـن ــات ،بل
هناك مع األسف تشكيالت طائفية ومذهبية تسعى الى
رعاية السنة والشيعة واملوارنة والدروز واألرثوذوكس
وغيرهم من الطوائف واملذاهب.
وق ــد تـتــأخــر تـسـمـيــة رئ ـيــس وزراء وأع ـض ــاء مجلس
الوزراء ال ألن رئيس الجمهورية سيحتار من سيختار
مــن بــن االك ـفــاء واملــؤهـلــن لـتــولــي ه ــذا املــركــز ،بــل ألنــه
ً
سـيـحـتــار م ــن أك ـثــر تـمـثـيــا ب ــن املـنـتـمــن ال ــى املــذهــب
الـسـنــي ،وكــذلــك ك ــان ال ـحــال خ ــال تسمية املرشحني
ً
لرئاسة الجمهورية بالنسبة لألكثر تمثيال للمسيحيني
(ودخ ــل البلد يومها فــي فــراغ طــويــل) وملجلس النواب
بالنسبة للتمثيل «الشيعي» ،وكأن لكل طائفة ومذهب
رئيسًا ،وليس رئيس لجميع اللبنانيني.
قد تتمكن القوى الحاكمة من قمع التظاهرات وترهيب
الناس في الشارع .وقد تتشكل حكومة ويجرى تلميع
صورتها بــاطــاق الــوعــود والحلول الشكلية .لكن كل
ذلك سيبقى عملية تجميل فاشلة لنظام فاسد وفاشل
بسبب قيامه على أساس الطائفية واملذهبية .فليرحل
ولنبني الدولة املدنية العادلة التي تخدم جميع املواطنني،
وال تسأل عن انتماءاتهم الفئوية.

رسالة الى السيد حسن نصر الله

(أ ف ب)

علي حيدر
َّ
ّ
تصدي حزب الله الصاروخي
شكل
ل ـخ ــرق الـ ـع ــدو الـ ـج ــوي فـ ــوق جـنــوب
ل ـب ـن ــان ،أم ـ ــس ،تــرج ـمــة مل ــا تـعـهــد به
األمني العام لحزب الله السيد حسن
ن ـصــر الـ ـل ــه ،ب ـعــد اعـ ـت ــداء الـضــاحـيــة
ف ــي  25آب امل ــاض ــي .وه ــو م ــا كــانــت
قيادة العدو ـ ـ ومعها حلفاء املقاومة
وخصومها ـ ـ تنتظر استشراف آفاق
مــا إذا كــان حــزب الـلــه قــد قــرر السير
في هذا املسار الدفاعي عملياتيًا ،أو
سيكتفي بما تم إسقاطه حتى اآلن
عـلــى ال ـح ــدود مــع فلسطني املحتلة.
أسلوب التصدي الذي نفذه حزب لله،
أي استخدام صاروخ أرض ـ ـ جو ،كان
كافيًا للداللة على أن مستوى الهدف
من النوع الذي يتطلب استخدام هذا
النوع من األسلحة .ما ّ
تقدم يتالءم
مع ما أقر به جيش العدو ،كما نقلت
القناة  13في التلفزيون اإلسرائيلي،
بأن الطائرة املستهدفة هي من نوع
«زيك» (هرمس  .)450وبحسب القناة
ُ
نفسها ،تستخدم هذه الطائرة لجمع
امل ـع ـلــومــات االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ،وقـ ــادرة
عـلــى حـمــل ص ــواري ــخ لـشــن هجمات
جوية.
ت ـلـ َّـمـ َـس ال ـع ــدو جــديــة ح ــزب ال ـلــه في
ال ـت ـصــدي ل ـخــروقــاتــه ال ـج ــوي ــة .وإذا

كــان جيش العدو قد اتخذ إجــراءات
عمالنية احتياطية لحماية طائراته
م ـنــذ أن أط ـل ــق األم ـ ــن الـ ـع ــام لـحــزب
الله وعده ،فإنه بات اآلن أكثر إدراكًا
لحقيقة أنــه أمــام واقــع عملياتي في
سماء لبنان لم يسبق أن شهده منذ
عشرات السنوات .على ما تقدم ،من
السهولة التقدير أن العدو بات على
ي ـقــن ب ــأن ــه س ـي ـكــون ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة
م ــا ي ـل ـي ـهــا ،وأن م ــا ج ـ ــرى ل ـي ــس إال
مـ ـحـ ـط ــة ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق م ـ ـتـ ــواصـ ــل فــي
مــواجـهــة ال ـخــروقــات املـتــواصـلــة .من
ه ـنــا ،وبــالــرغــم م ــن س ـقــوط طــائــرات
اس ـت ـط ــاع إس ــرائ ـي ـل ـي ــة س ــاب ـق ــة ،إال
أن ال ـت ـصــدي ال ــذي ن ـفــذه ح ــزب الـلــه،
وب ـل ـحــاظ ال ــزم ــان واملـ ـك ــان وطـبـيـعــة
الهدف واألسلوبُ ،له ُبعد استثنائي
وتأسيسي ملسار جديد ـ ـ من الناحية
العمالنية ـ ـ في مواجهة الخروقات
الجوية.
يـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه
ال ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي ل ـل ـت ـج ـس ــس الـ ـج ــوي
للعدو( ،وثـبــت أنــه يمكن أن يتحول
فــي أي لحظة الــى اعـتــداء جــوي كما
حـصــل فــي الـضــاحـيــة ،وانـطــاقــا من
مـ ــزايـ ــا الـ ـط ــائ ــرة امل ـس ـت ـه ــدف ــة) عـلــى
أكـثــر مــن ُبـعــد إضــافــي يتصل أيضًا
بــالـسـيــاق وال ـتــوق ـيــت .أت ــت العملية
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة (أرض ـ ـ ـ ـ ـ ج ـ ــو) بـعــد

الكشف عن مساعي وزارة الخارجية
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ــع عـ ــواصـ ــم الـ ـق ــرار
الغربي الرامية إلــى ربــط املساعدات
إلـ ــى ل ـب ـنــان ب ـن ــزع سـ ــاح حـ ــزب الـلــه
نتنياهو عن
الـنــوعــي ،وبـعــد إع ــان
َ
هزة أرضية ّ
يمر بها لبنان .كشف عن
بعض جوانب الفرصة التي ينطوي
عليها هــذا التوصيف ـ ـ املــوقــف ،من
ُ
رئيس أركان جيش
منظور تل أبيب،
ال ـع ــدو أف ـي ــف ك ــوخ ــاف ــي ،بــال ـقــول إن
«ح ـ ــزب ال ـل ــه م ـش ـغــول بــال ـت ـظــاهــرات
التي يشهدها لبنان» ،بحسب ما نقل
عـنــه املـعـلــق األم ـنــي يــوســي ميلمان.
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى ن ـظــرة ال ـع ــدو الــى
البيئة الــداخـلـيــة اللبنانية تحديدًا
وك ـي ـف ـي ــة ت ــأثـ ـي ــره ــا امل ـح ـت ـم ــل عـلــى
خـيــارات حــزب الله ـ ـ وفــق الرهانات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ـ ـ ـ ـ يـمـكــن ال ـت ـقــديــر بــأن
ّ
حطمت أي رهــان َ
راود
هــذه العملية
القيادتني السياسية واألمنية في تل
أبـيــب ،على أن مــا يجري فــي الداخل
اللبناني قــد يشكل قيدًا على حركة
حــزب الله في املـبــادرة وال ــرد .أهمية
هذا املعطى وداللته أن العدو بعدما
ف ـشــل ف ــي م ـنــع ت ــراك ــم قـ ـ ــدرات حــزب
ال ـلــه ال ـصــاروخ ـيــة والـعـسـكــريــة على
املستويني ّ
الكمي والنوعي ،يحاول
أن ي ــؤث ــر ويـسـتـفـيــد م ــن ال ـت ـط ــورات
الـتــي قــد تـتــرك أث ـرًا على إرادة حزب

ال ـلــه ف ــي تـفـعـيــل ه ــذه الـ ـق ــدرات .لكن
ه ــذه العملية شكلت ضــربــة قاسية
للرهانات املتصلة بالظرف الداخلي
اللبناني الحالي.
ب ـع ـبــارة أخـ ــرى ،إذا م ــا كــانــت قـيــادة
العدو تراقب الستكشاف مدى تقييد
تعقيدات املشهد السياسي واألمني

المقاومة لم ّ
تدع يومًا
أنها قادرة على منع
تحليق طائرات العدو
في األجواء اللبنانية

واالقتصادي الداخلي على أداء حزب
الله ،فقد أتاه الجواب ّ
جليًا ومفاجئًا.
وينبغي التذكير بــأن هــذا املستوى
مـ ــن ال ــرس ــائ ــل ال ـع ـم ــان ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ لـجـهــة
الزمان واملكان واألسلوب والتوقيت
والهدف ـ ـ يساهم في تعزيز استقرار
لبنان ،كونها ّ
تحد من احتمال إقدام

العدو على مغامرات باالستناد الى
تـقــديــرات« ،ســاعــده» حــزب الـلــه على
اكـتـشــاف خطئها ـ ـ ـ ـ ول ــو مــن ناحية
النتائج املترتبة ـ ـ قبل أن يصطدم
ب ــال ــواق ــع وي ـت ـس ـب ــب ب ـم ــا ق ــد ي ــورط
نـفـســه ول ـب ـنــان ف ــي مــواج ـهــة يسعى
األطراف كافة ،ابتداء ،الى تجنبها.
وبلغة أكثر مباشرة ،بات العدو أكثر
إدراك ــا بـعــد هــذه العملية بــأن حــزب
الله ،وبالرغم من املستجد الداخلي
الـ ــذي ي ـ ــزداد تـعـقـيـدًا وخ ـط ــورة بكل
املعايير ،متوثب وجــاهــز لـلــرد على
أي اعتداء قد يبادر إليه العدو ،وفي
مواجهة أي تهديد يحدق باملقاومة،
وه ــو مــا سيحضر بــال ـضــرورة على
ط ــاول ــة الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي واألم ـن ــي
لــدى دراســة خياراته باالستناد الى
الـ ـظ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة الــداخ ـل ـيــة في
لبنان.
من املؤكد ،وباالستناد الى املحطات
ال ـتــي م ــرت بـهــا مــواج ـهــة ح ــزب الـلــه
ضد االحتالل والعدوان اإلسرائيلي،
أن قيادة العدو أدركت لدى سماعها
خـبــر الـتـصــدي ال ـصــاروخــي للخرق
الـجــوي اإلسرائيلي ،بــأن حــزب الله،
لدى تنفيذه ما توعد به أمينه العام
قـ ـب ــل نـ ـح ــو شـ ـه ــري ــن ،مـ ـص ـ ّـم ــم عـلــى
مــواج ـهــة أي اع ـت ــداء ق ــد ي ـب ــادر إلـيــه
متذرعًا بالتصدي العتدائه الجوي.

وهــو ما وضــع القيادتني السياسية
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ض ـي ـق ــة،
ف ــاخ ـت ــارت مـنـهــا تـجـنــب ّ
أي اع ـت ــداء
يـسـتــدرج ردًا م ـضــادًا مــن قـبــل حــزب
الله .أتى هذا القرار بالرغم من إدراك
قيادة العدو أن هــذه العملية تؤشر
بما ال لبس فيه الى مسار متواصل
في هذا املجال ،وأنها ترجمة عملية
ملساعي املقاومة الهادفة الــى فرض
قــواعــد اشـتـبــاك جــديــدة فــي األج ــواء
الـلـبـنــانـيــة .م ــع ذلـ ــك ،يـنـبـغــي تــأكـيــد
أن املقاومة لم تـ ّـدع يومًا أنها قــادرة
ع ـل ــى م ـن ــع ت ـح ـل ـيــق طـ ــائـ ــرات ال ـع ــدو
فــي األج ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة ،وه ــو حقها
وواجـبـهــا لــو كــانــت قـ ــادرة ،كـمــا هي
حال معادالت القوة في البر والبحر
وفي استهداف العمق اإلسرائيلي.
تبقى دالل ــة أســاسـيــة ،ال تقل أهمية
ع ــن ال ــرس ــائ ــل امل ـت ـص ـل ــة ب ـم ـع ــادالت
الـ ـص ــراع م ــع الـ ـع ــدو ،وه ــي أن حــزب
الله أثبت باملمارسة مرة أخــرى ،أنه
م ـه ـمــا كـ ــان عـ ــبء ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي
ً
ثـقـيــا عـلـيــه ،بـعـنــاويـنــه الـسـيــاسـيــة
ّ
واالقـتـصــاديــة َّواألمـنـيــة ،وأي ــا كانت
السهام التي تلقاها ،وال يزال ،تبقى
جـ ـه ــوده األس ــاسـ ـي ــة م ـ ّ
ـوج ـه ــة نـحــو
حماية البالد من العدو اإلسرائيلي.
وأنـ ـ ــه ف ــي أشـ ــد ال ـ ـظـ ــروف الــداخ ـل ـيــة
ّ
أولوياته.
تعقيدًا لم ترتبك رؤيته وال

ألنني أشاطرك الوالدة والنشأة في حي النبعة ،أحد بؤر
حــزام البؤس حول بيروت قبل الحرب األهلية وبعدها،
وألن ـنــي رغ ــم االخ ـت ــاف األيــديــولــوجــي بيننا أشــاطــرك
االن ـت ـمــاء ال ــى فـكــر امل ـقــاومــة ضــد الـظـلــم والـقـهــر والفقر
واالحتالل ،وألنني أرى فيك قائدًا لم تنجب أمتنا العربية
ً
 وليس شعبنا اللبناني فحسب  -مثيال له منذ عقودطويلة ،أتوجه إليك بكل محبة وتقدير وصراحة ووضوح.
ّ
أود بداية ،يا سيد ،أن أقول إن التسوية التي اصطلح على
تسميتها بـ«الرئاسية» كانت مجحفة كثيرًا للمقاومة،
ألن ـهــا ،بحسب مــا ظـهــر مـنـهــا ،أعـطــت الــرئــاســة األول ــى
لحليف املقاومة العماد ميشال عون والرئاسة الثانية
للشيخ سعد الحريري ،ولكن ما خفي منها هو انتزاع
غض نظر املقاومة عن السياسة املالية واالقتصادية
للحكومة ،أي عن منظومة الفساد الحاكمة في البالد،
مقابل أن تغض هذه املنظومة النظر عن سالح املقاومة
ً
غطاء رسميًا .اإلجحاف األول ،هنا ،هو
وتعطي لوجوده
اعتبار أن سالح املقاومة لفئة أو لحزب أو لطائفة وليس
قــوة للوطن بكل فئاته وأحــزابــه وطــوائـفــه .واإلجـحــاف
الثاني هو تحويل املقاومة الــى حــارس لهيكل الفساد
بكل ّ
مكوناته ،إن لم يكن طوعًا فبقوة األمر الواقع ،إذ إن
املقاومة ،بحكم طبيعتها وتركيبتها الطائفية واملذهبية،
إن توافرت لديها نية محاربة الفساد (وأنــا أجــزم بأن
لديكم هــذه الـنـيــة) ،ال تستطيع أن تـبــدأ إال مــن بيئتها
املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة ،وإال تصبح مـحــاربـتـهــا للفساد
مجرد كيدية طائفية ومذهبية .وهــذا ما أثبتته تجربة
الـنــائــب حسن فضل الـلــه .فكيف للمقاومة أن تنادي
بمحاربة الفساد في طوائف أخــرى ،بينما في بيئتها
من يمثل العمود الفقري ملنظومة الفساد املستشري
في البالد منذ  27عامًا؟
ً
بناء على هذه التسوية «الرئاسية» املجحفة للمقاومة،
ُ
استدرجتم يا سماحة السيد الى القبول بما ال تطيقون
مــن تركيبة حكومية ضـ ّـمــت ،فــي مــا ضـ ّـمــت ،جماعة
السفارات املناهضة للمقاومة جهارًا نهارًا ،وسياسة
مــالـيــة واقـتـصــاديــة ق ــادت ال ـبــاد ال ــى أكـثــر مــن نصف
الـطــريــق نـحــو هــاويــة الـفـقــر وال ـج ــوع وال ـع ــوز والـبـطــالــة
واإلف ــاس ،الــى أن بلغ السيل الــزبــى باستخفاف هذه
التركيبة بالشعب ،اسـتـنــادًا الــى اعـتـبــارهــا أنـهــا تمثل

غالبيته العظمى مــن خــال ّ
ضمها املـكـ ّـونــات الكبرى
لُـلـطــوائــف .فـكــانــت خطتها الـضــريـبـيــة الـظــاملــة الـتــي لو
ق ّيض لها أن ّ
تقر لطاولت منقوشة الفقير قبل سيجار
الغني ،والقتطعت مــن رات ــب الفقير مــن دون املساس
بــأربــاح املـصــارف والـشــركــات الـكـبــرى .وج ــاءت القشة
التي قصمت ظهر البعير بقرار من وزيــر االتصاالت
(وافق عليه وزراء املقاومة في الحكومة) فرض ضريبة
على مكاملات الواتساب ،وهي خدمة مجانية من املنشأ
الخارجي ال يحق للدولة اللبنانية أن تتقاضى عليها
ً
ضريبة أصال .فنزل الناس الى الشارع بأعداد وشعارات
وتعددية طائفية ومذهبية وحزبية لم يشهدها تاريخ
لـبـنــان ال ـحــديــث .وكــانــت إطــالـتـكــم األولـ ــى يــا سماحة
السيد ،وهنا أصدقك القول بأني استمعت اليكم بإمعان
ووضعت يدي على قلبي ،ألنني استشعرت أن كمينًا
ّ
يعد للمقاومة ،وأنها ماضية للوقوع فيه بملء إرادتها
وعــن غير دراي ــة ،لذلك ســارعــت الــى إبــاغ أحــد نوابكم
بمخاوفي وهواجسي بكل صراحة ،وأنا على ثقة من
أن هــذا الـنــائــب ،وهــو صــديــق ص ــادق ومــؤمــن مخلص
للمقاومة ونهجها ،سيوصل ال ــرأي الــى دوائ ــر الـقــرار
لديكم.
بني إطاللتكم األولى واإلطاللة الثانية ،لم ّ
تتغير مطالب
يتغير وجعهم وال جوعهم ،ولكن ّ
الـنــاس ولــم ّ
تغيرت
نظرتكم الى الحراك الشعبي .وإذ كنت أشاركك الرأي
فــي أن بعض الـقــوى والـسـفــارات ح ــاول بـقــوة الــدخــول
على خط الحراك لحرفه عن مساره  -وهذا أمر طبيعي
فــي ح ــراك شعبي بضخامة ال ــذي كنا نشهده (وهــذه
الـقــوى والـسـفــارات مــوجــودة مــع ممثليكم على طاولة
مجلس ال ــوزراء وفــي مجلس الـنــواب) ،لكنها لم تنجح.
والهتافات التي أطلقت ضدكم يا سيد وضد املقاومة
لم تتجاوز مجموعة صغيرة من املتظاهرين في منطقة
جل الديب ،وهي مجموعة تمثل من كانوا شركاء لكم
في الحكومة وحلفاء لكم في كل االنتخابات النقابية،
من نقابات املعلمني الى املهندسني واألطباء الــى ...إلخ.
فإذا بالرد على هذه املجموعة الصغيرة في جل الديب
يتحول ،قبل إطاللتك األخيرة ،الى قمع همجي ودموي
من أبناء املقاومة ضد املنتفضني في بيئتها الحاضنة
فــي النبطية وص ــور ،مــا أدى الــى سـقــوط جــرحــى ،من

بينهم من كان مقاومًا الى جانبكم أو أسيرًا أو جريحًا،
واس ـت ـت ـبــع ذل ــك ب ـغ ــزوة ق ــام ب ـهــا م ـج ـهــولــون بـعـشــرات
الدراجات النارية الى منطقة االعتصام األساسي وهم
يرفعون أعالم حزب الله وحركة أمل ،ووصل األمر الى
غزوة أخرى استهدفت معتصمي ساحة رياض الصلح
وهم يهتفون باسمكم.
إطاللتكم األخ ـيــرة ،يــا سيد ،وضعت غصة فــي قلوب
أنصار املقاومة ومحبيها وحاضنيها ممن ال يريدون
لها أن تكون حارس هيكل الفساد في مواجهة بيئتها
الحاضنة ،وهي بيئة الفقراء وذوي الدخل املحدود من
أقــاصــي الـبـقــاع الشمالي الــى أقــاصــي الـجـنــوب ،مــرورًا
بــالـضــاحـيــة ال ـتــي ب ــات بـعــض أحـيــائـهــا مــرتـعــا للبؤس
والعوز ،وممن ال يرون في هذا الحراك الشعبي العظيم
صناعة سفارات تتآمر على املقاومة .وهؤالء ،يا سيد،
يرومون اعتذارًا ّ
عما ارتكبه بعض املسؤولني من أخطاء
فادحة بحق املقاومة وبيئتها ،وبحق املعتصمني ،وأن
تحاسب بقسوة من ّ
سولت له نفسه أن يضع املقاومة
في مواجهة شعبها ،بحسن نية أو بسوء إدارة ،وأن
يعمل على تخريب املعادلة الذهبية« ،الشعب والجيش
وامل ـق ــاوم ــة» ،بــالـبـلـطـجــة املــوصــوفــة ال ـتــي م ــورس ــت في
س ــاح ــات االع ـت ـص ــام ،وال ـت ــي ال تـلـيــق بــأب ـنــاء املـقــاومــة
وليست من ثقافتهم وتربيتهم.
ألن ـنــي ،يــا سـمــاحــة الـسـيــد ،اعـتـبــر أن امل ـقــاومــة نتيجة
وليست سببًا ،فإنني أيضًا اعتبر أن الحراك الشعبي
نتيجة وليس سببًا .وكما أن املقاومة هي نتيجة طبيعية
لالحتالل ،فإن الحراك الشعبي  -وإن تأخر  -هو نتيجة
طبيعية للظلم والـقـهــر وال ـف ـســاد وال ـســرقــة .مــن هنا،
أناشدكم أن تعيدوا املقاومة الــى حاضنتها الشعبية
والــى موقعها الطبيعي الــى جانب ألــم الناس وجوعهم
وصرختهم .وإن كانت موازين القوى وأالعيب السياسة
تحول بينكم وبني ذلك علنًا ،ونحن ّ
نقدر ذلك ونفهمه،
فعلى األقــل ال تكونوا فــي الجهة املواجهة للناس ،ألن
املتآمرين على املقاومة هم الفاسدون في السلطة من
أي طائفة أو مــذهــب ،واملــدافـعــن عــن حقوق الـنــاس هم
بغالبيتهم حماة لظهر املقاومة وبيئتها الحاضنة.
بكل محبة
ماهر أبي نادر
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الكرة اللبنانية

ّ
يتخوف
المعنيون من أن
ينتقل االحتقان
السياسي
إلى المدرجات
(بروفوتو)

استحقاق المنتخب يواجه أسئلة من خارج الحدود

السلة اللبنانية
اإلدارية لالتحاد اللبناني لكرة السلة اجتماعًا مهمًا اليوم ،قد تتخذ خالله قرارًا صعبًا بتأجيل بطولة
تعقد اللجنة
ً
ٌ
الدوري شهرًا كامال نتيجة األوضاع التي تعيشها البالد حاليًا .قرار يقف وراءه أكثر من سبب بين وضع األندية
ّ
وتخوف االتحاد من أن تتسلل السياسة الى المدرجات في ظل الظروف التي يشهدها البلد،
المادي الصعب
واالنقسام الحاصل على األرض

أندية كرة السلة تعاني

َ
هل يتخذ اتحاد اللعبة قرارًا بالتأجيل مدة شهر؟

عبد القادر سعد
خالل األسابيع األخيرة كان االتحاد
اللبناني لـكــرة السلة يتخذ ق ــرارات
بـ ـت ــأجـ ـي ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات وال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت
أسبوعيًا ،ولكن يبدو أن هذا األمر لم
يعد كافيًا ،وعليه اآلن تغيير الخطة.
توقفت عجلة البطولة املحلية يوم
ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي  17ت ـش ــري ــن األول/
أكتوبر املــاضــي فــي املرحلة الرابعة
م ــن ال ـب ـط ــول ــة .حـيـنـهــا فـ ــاز امل ـت ـحــد ـ
ط ــراب ـل ــس ع ـلــى ال ــري ــاض ــي ـ ب ـيــروت
على أرضية ملعب املنارة على وقع
انطالق التحركات االحتجاجية في
البالد.
لم ُيكتب للمرحلة الرابعة أن تختتم
حـيــث ت ــم تــأجـيــل م ـب ــاراة أط ـلــس مع
ض ـي ـف ــه هـ ــوبـ ــس ،لـ ـتـ ـت ــوال ــى ب ـعــدهــا
القرارات من األمانة العامة لالتحاد
بالتأجيل مرحلة بعد أخــرى .غابت
امل ــرحـ ـلـ ـت ــان ال ـخ ــام ـس ــة والـ ـس ــادس ــة
ووصلت املرحلة السابعة التي كان
ُ
من املفترض أن تقام مبارياتها بني
 3تشرين الثاني/نوفمبر الجاري و8
منه .استبقت اللجنة اإلدارية املرحلة
الـســابـعــة وسـتـعـقــد اجـتـمــاعــا الـيــوم
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة وال ـن ـصــف
ع ـص ـرًا ،حـيــث مــن امل ـتــوقــع أن تتخذ
قـ ــرارًا بـتــأجـيــل بـطــولــة لـبـنــان شـهـرًا
ً
ك ــام ــا ،عـلــى أن ي ـع ــاود ال ـن ـشــاط في
األول مـ ــن كـ ــانـ ــون األول/ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
املـ ـقـ ـب ــل فـ ــي حـ ـ ــال ت ـح ـ ّـس ـن ــت أحـ ـ ــوال
البالد ،خاصة على مستوى الشارع
والـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ـح ــاص ـل ــة .ه ــواج ــس
عديدة تعيشها األندية بالنسبة إلى
املـسـتـقـبــل خـصــوصــا عـلــى الصعيد
املـ ــادي .فـمــوضــوع شــركـتــي الخلوي
« ALFAو »MTCوإمـكــانـيــة توقيف

دع ـم ـه ـمــا امل ــال ــي ل ـل ـع ـبــة كـ ــان مـقـلـقــا
لــأنــديــة ق ـبــل ان ـ ــدالع األزمـ ـ ــة ،فكيف
الحال بعدها كما يقول رئيس نادي
هــوبــس جــاســم قــانـصــوه فــي حديث
مع «األخبار».
الوضع املادي الصعب أوصل بعض
األندية إلــى مرحلة عــدم القدرة على
تأمني رواتب العبيها األجانبٌ .
عدد
منهم سيقوم بترحيل أجانبه خالل
 24ساعة وبعضهم قد ّ
رحلهم حتى
قبل اتخاذ االتحاد لقراره.
ـرار ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ع ــدة
ح ـي ـث ـيــات ال ـ ـقـ ـ ّ
اعتبارات كما يفندها رئيس االتحاد
اللبناني أكــرم حلبي فــي حديث مع
«األخ ـبــار» .يقول الحلبي عــن القرار
ال ــذي يمكن أن ُيتخذ الـيــوم «ال شك
أنه قـ ٌ
ـرار صعب لكننا مجبرون على
اتخاذه في ظل األزمــة التي تمر بها
البالد وصرخة األندية على الصعيد
املادي» .يعدد الحلبي أسباب اتخاذ
الـ ـق ــرار ح ـي ــث يـنـطـلــق م ــن «ال ــوض ــع
الكارثي» بحسب توصيفه خصوصًا
على الصعيد املادي .فصرخة األندية

في هذا املجال عالية جدًا ،خصوصًا
فــي ظــل ضبابية ال ـصــورة بالنسبة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاة وامل ـ ـم ـ ــول ـ ــن فـ ـ ــي ظــل
األزم ــة االقـتـصــاديــة الــراهـنــة« .هناك
أن ــدي ــة وص ــل بـهــا ال ـح ــال إل ــى درج ــة
الـتـفـكـيــر ال ـج ــدي بــاالن ـس ـحــاب كليًا
م ــن ال ـب ـطــولــة .طـلـبــت مـنـهــم ال ـتـ ّ
ـريــث
مع طرح فكرة التأجيل شهرًا واحدًا
لـتـخـفـيــف األعـ ـب ــاء امل ــادي ــة» يضيف
رئيس االتحاد اللبناني.
كالم أكرم حلبي يوافق عليه رئيسا
ناديا الرياضي ـ بيروت مازن طبارة
واملـتـحــد ـ طــرابـلــس أحـمــد الصفدي.
م ــن ج ـه ـتــه يـ ــرى طـ ـب ــارة أن تــأجـيــل
ال ـب ـطــولــة ش ـه ـرًا واحـ ـ ـدًا س ـي ـكــون في
مكانه بهدف تخفيف األعباء املادية،
عبر سفر الالعبني األجانب وتوفير
رواتبهم الشهرية وكلفة إقامتهم في
لـبـنــان .ويـضـيــف ط ـبــارة فــي حديثه
مع «األخبار» سببًا آخر وراء ترجيح
فكرة التأجيل ،أال وهو إفساح املجال
ل ـت ـب ـيــان الـ ـص ــورة بــالـنـسـبــة لـلــرعــاة
واملمولني ،وإذا ما كانوا قادرين على

اإلي ـفــاء بالتزاماتهم املــاديــة فــي ظل
األزمة القائمة .وال تتوقف األمور عند
الجانب امل ــادي ،فـبــرأي طـبــارة هناك
االح ـت ـقــان الـسـيــاســي ال ـقــائــم وال ــذي
قد يرتد على املــدرجــات في املالعب.
أم ـ ـ ٌـر ي ـع ـت ـبــره رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد أك ــرم
الحلبي مــن جهته أساسيًا فــي قــرار
التأجيل« .ال أقبل أن تدخل السياسة
إلى اللعبة وأن تصبح املدرجات في
املـبــاريــات ســاحــة إلط ــاق الـشـعــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة» ي ـق ــول ال ـح ـل ـبــي ب ـحــزم.
«أضف إلى ذلك عدم إمكانية الطلب
من األجهزة األمنية تأمني املباريات.
ف ـهــذه األجـ ـه ــزة مـشـغــولــة وال يمكن
إرسال طلب تأمني مباراة كرة سلة»
يـقــول الحلبي عــن األس ـبــاب األخــرى
وراء التأجيل.
بـ ــدوره ،ال يـبــدو رئـيــس ن ــادي املتحد
أحمد الصفدي بعيدًا عن هذا الطرح.
«ال ـ ـظ ـ ــروف الـ ـق ــاه ــرة الـ ـت ــي ت ـم ــر بـهــا
البالد ووضــع األنــديــة املــادي الصعب
ً
يفرضان تأجيال للبطولة .هناك أعباء
مــاديــة كبيرة ج ـ ّـراء التوقف وخسائر
ت ـصــل إلـ ــى خ ـم ـســن ألـ ــف دوالر على
صـعـيــد ن ــادي اّمل ـت ـحــد .وبــال ـتــالــي فــإن
ال ـت ــأج ـي ــل ي ـخ ــف ــف م ــن ه ـ ــذه األعـ ـب ــاء،
خـصــوصــا أن ال ـصــورة ضبابية على
صـعـيــد ال ــرع ــاة .فـنـحــن ال نـعـلــم م ــاذا

يبدو أن معظم األندية هي مع
التأجيل لتخفيف األعباء المادية
بانتظار تبلور الصورة

س ـي ـك ــون م ــوق ـف ـه ــم ب ـع ــد أن ت ـس ـت ـتـ ّـب
األوضـ ــاع ،وه ــل سـيــدفـعــون لـنــا أم ال؟
وعليه ،فإن التأجيل مطلوب بانتظار
تـبـلــور ال ـص ــورة» ي ـقــول ال ـص ـفــدي في
حديثه مع «األخبار».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،يـ ــذهـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ن ـ ــادي
هوبس جاسم قانصوه أبعد من ذلك،
ليصل إلــى الـصــورة العامة للبطولة
ومـسـتـقـبـلـهــا وال ـخ ـي ــارات املـطــروحــة
فــي ظــل مــا سـتــؤول إلـيــه األم ــور« .أنــا
مع قرار التأجيل كمرحلة أولى حتى
تتوضح الـصــورة .فنحن كأندية كنا
ن ـتــوقــع إي ـ ـ ــرادات مــال ـيــة مـعـ ّـيـنــة ومــع
ان ـ ـ ــدالع األزم ـ ـ ــة ل ــم ي ـع ــد م ـع ــروف ــا مــا
س ـت ــؤول إل ـيــه األمـ ـ ــور .بــالـنـسـبــة إلــى
نـ ــادي هــوبــس وم ـع ـظــم األن ــدي ــة ،فــإن
م ــوض ــوع شــركـتــي ال ـخ ـلــوي حـ ّـســاس
ج ـ ـدًا .فـنـحــن نـعـتـمــد ع ـلــى اإليـ ـ ــرادات
ال ــواردة مــن الشركتني بشكل أســاس
لتأمني ميزانيتنا .وفــي حــال توقف
هذا املورد املالي فيجب أن تكون هناك
إعادة نظر شاملة .ال شك أن التأجيل
مطلوب ،والحديث عن املرحلة املقبلة
يكون بعد شهر ً
بناء على واقع الحال
حـيـنـهــا» يـقــول رئـيــس ن ــادي هوبس
لـ«األخبار».
إذًا هي مرحلة صعبة جدًا تعيشها
كرة السلة اللبنانية .صرخة االتحاد
خ ــرج ــت قـ ـب ــل ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي األزمـ ـ ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد،
وهذه الصرخة أصبحت أعلى اليوم
ف ــي ظ ــل األزمـ ـ ـ ــة ،وإم ـك ــان ـي ــة خ ــروج
ال ــرع ــاة لـتـصـبــح األن ــدي ــة مـكـشــوفــة
تمامًا ،وغــارقــة في ديــن مالي كبير.
هي فترة ّ
حساسة ستكون املسؤولية
كبيرة على االتحاد وإدارات األندية،
بــانـتـظــار املستقبل الـقــريــب ال ــذي ال
يبدو واضحا أبدًا.

يـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان لـ ـك ــرة
الـ ـق ــدم ال ــزم ــن م ــن أجـ ــل الـتـحـضـيــر
واالستعداد ملباراتيه مع املنتخبني
ال ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي ف ــي  14تـشــريــن
ال ـ ـثـ ــانـ ــي الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،وم ـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــوري
ال ـش ـم ــال ــي ف ــي ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر م ـنــه،
ضمن التصفيات املزدوجة املؤهلة
لكأس العالم  2022في قطر ،وكأس
آسـ ـي ــا  2023فـ ــي ال ـ ـصـ ــن .يـ ـح ــاول
القيمون على اللعبة أن يتصرفوا
ب ـش ـكــل ع ـ ــادي ف ــي ظ ــل أجـ ـ ــواء غـيــر
ع ــادي ــة تـعـيـشـهــا الـ ـب ــاد .اس ـتــدعــى
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ب ـق ـيــادة
امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي ل ـي ـف ـيــو
ت ـش ـي ــوب ــوت ــاري ــو  21العـ ـب ــا إلق ــام ــة
ّ
تدريبيتني اليوم الجمعة
حصتني
وغدًا السبت على ملعب نادي العهد
خـلــف أب ــواب مــوصــدة .فالتمرينان
سـيـكــونــان مـغـلـقــن أم ــام الـجـمـهــور
واإلعـ ــام ،حـيــث يـهــدف املـســؤولــون
إلــى إبـعــاد الــاعـبــن عــن أي أمـ ٍـر قد
يشتت تــركـيــزهــم .انـحـصــرت الئحة
االستدعاء ات بالالعبني اللبنانيني
م ــن دون الع ـب ــي ال ـع ـهــد املـنـشـغـلــن
بالتحضير لنهائي كــأس االتـحــاد
اآلسيوي ّ
املقرر يوم االثنني املقبل،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ــاعـ ـب ــن امل ـح ـتــرفــن
ّ
فــي ال ـخــارج .وتــم اسـتــدعــاء كــل من:
م ـص ـط ـف ــى مـ ـط ــر ،أحـ ـم ــد حـ ـج ــازي،
كريم درويــش ،علي ضاهر ،حسني
رزق ،حسن كــورانــي ،نصار نصار،
مـ ـعـ ـت ــز ب ــالـ ـل ــه ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــدي ،ع ــدن ــان
حيدر ،حسن معتوق ،سوني سعد،
حسن بـيـطــار ،حسن علي شعيتو،
ح ـ ـسـ ــن سـ ـمـ ـي ــح شـ ـعـ ـيـ ـت ــو ،م ـح ـم ــد
زي ــن ط ـح ــان ،أح ـمــد ج ـلــول ،يحيى
الهندي ،أحمد تكتوك ،قاسم الزين،
نادر مطر وعبدالله عيش.
ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ــدي ـ ــدة طـ ــرحـ ــت ح ــول
بـ ـع ــض األسـ ـ ـم ـ ــاء واألس ـ ـب ـ ــاب وراء

اسـتــدعــائـهــا ،لـكــن فــي نـظــرة هــادئــة
لألسماء يالحظ أن نصف الالعبني
لــن يكونوا مــع املنتخب بعد عــودة
العـبــي العهد وانـضـمــام املحترفني
ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .ولـ ـع ــل ال ـس ـب ــب وراء
إقــامــة الـحـصـتــن الـتــدريـبـ ّـيـتــن هو
إدخـ ــال بـعــض الــاع ـبــن ف ــي أج ــواء
املنتخب بعد فترة التوقف.
دخـ ــول مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ف ــي مــرحـلــة
إقـ ــامـ ــة تـ ـم ــاري ــن ،ج ـ ــاء ت ـ ــوازي ـ ــا مــع
دخول االتحاد اللبناني لكرة القدم
مرحلة اإلجــابــة على أسئلة عديدة
تتعلق بــاملـبــاراتــن مــع الـكــوريـتــن.
ف ــال ـل ـق ــاء ان املـ ـق ــرران ف ــي ب ـي ــروت ال
يــزاالن يواجهان خطر نقلهما إلى
بـلــد آخ ــر فــي ح ــال اسـتـمــرت األزم ــة
الـقــائـمــة .فــاتـحــاد اللعبة انـتـقــل من
م ــرح ـل ــة ال ـت ــرق ــب ال ـت ــي ع ــاش ـه ــا فــي
األس ـبــوعــن املــاض ـيــن ،إل ــى مرحلة
اإلجـ ــابـ ــة ع ـل ــى أس ـئ ـل ــة س ـي ـطــرح ـهــا
االتحاد اآلسيوي حول الوضع في
لبنان .فاالتحاد اآلسيوي ال يمكن
أن يوافق على إقامة املباراتني في
لبنان إال بحصوله على ضمانات
أمـنـيــة ،ليس مــن االتـحــاد اللبناني
لكرة القدم بل من الدولة اللبنانية.
ك ـمــا أن األس ـئ ـل ــة األم ـن ـي ــة سـتـكــون
ع ــدي ــدة م ــن االتـ ـح ــاد الـ ـق ــاري وم ــن
خلفه االتحاد الدولي قبل املوافقة
على إقامة املباراتني في لبنان.
ه ــذه األس ـئ ـل ــة بـ ــدأت ب ــال ــورود إلــى
االتـحــاد اللبناني الــذي سيبدأ في
البحث عــن أجــوبــة لها قــد ال تكون
بـ ـح ــوزت ــه بـ ــل فـ ــي حـ ـ ــوزة األجـ ـه ــزة
األم ـن ـيــة ال ـت ــي ق ــد ال ت ـك ــون جــاهــزة
لإلجابة عنها هي األخــرى بصورة
واض ـح ــة ت ـم ــام ــا ،ب ـف ـعــل ال ـت ـط ــورات
امل ـت ـســارعــة ال ـت ــي تـش ـهــدهــا ال ـب ــاد،
ّ
وتغير الوضع بني ساعة وأخرى.
ال ش ــك أن املـ ـس ــؤول ــن دخـ ـل ــوا فــي

مــرحـلــة الـخـطــر وأص ـب ـحــوا ملزمني
تقديم أجوبة على أسئلة تأتي من
خ ــارج ل ـب ـنــان ،قـبــل أس ـبــوعــن على
املـ ـب ــاراة األولـ ــى وف ــي ظ ــل ضـبــابـيــة
الصورة على صعيد األزمة القائمة.
ع .س.

استدعى المدير الفني
للمنتخب ليفيو تشيوبوتاريو
 21العبًا للتدريب اليوم وغدًا

يستعد منتخب
لبنان لخوض
مباراتين
حساستين مع
الكوريتين في
 14و 19الجاري
(عدنان الحاج
علي)

فورموال 1

رقم شوماخر مهدد!

هاميلتون على موعد مع التتويج
يـمـلــك ســائــق مــرس ـيــدس الـبــريـطــانــي
ل ــوي ــس ه ــام ـي ـل ـت ــون ف ــرص ــة ج ــدي ــدة
لحسم لقبه السادس عندما يخوض
س ـ ـبـ ــاق ج ـ ــائ ـ ــزة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
الـكـبــرى ،املــرحـلــة التاسعة عـشــرة من
بطولة العالم للفورموال  ،1يوم األحد
امل ـق ـبــل ع ـلــى حـلـبــة أوسـ ــن ف ــي والي ــة
تكساس األميركية.
ويحتاج هاميلتون إلى إنهاء السباق
ب ــن الـثـمــانـيــة األوائ ـ ــل إلحـ ــراز اللقب
ال ـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي وال ـس ــادس في
مـسـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة لـيـتـخـطــى رقــم
األسطورة األرجنتينية خوان مانويل
فانجيو املـتــوج فــي خمس مناسبات
بني عامي  1951و ،1957ويصبح ثاني
أكـثــر السائقني تتويجًا باللقب بعد
األس ـطــورة االملــانـيــة مايكل شوماخر
الــذي حقق ألقابه السبعة بــن عامي
 1994و.2004
وكـ ـ ـ ــان ه ــام ـي ـل ـت ــون عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد مــع
الفرصة األول ــى للتتويج فــي املرحلة
السابعة عشرة في املكسيك ،حيث كان
يحتاج إلــى حلول زميله في الفريق،
الفنلندي فالتيري بوتاس في املركز
الـخــامــس ومــا دون ،لكن األخـيــر جاء
ثــال ـثــا خ ـلــف ال ـبــري ـطــانــي الـ ــذي حقق
الـ ـف ــوز الـ ـ ــ 83ف ــي م ـس ـيــرتــه وال ـعــاشــر
هــذا املــوســم ،وسائق فـيــراري األملاني
سيباستيان فيتل.
ووسع هاميلتون الفارق مع بوتاس،

م ـن ــاف ـس ــه ال ــوحـ ـي ــد ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــب ،فــي
ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام إل ــى  74نـقـطــة (363
مـقــابــل  )289وب ــات بـحــاجــة إل ــى أربــع
نـ ـق ــاط ف ــي املـ ــراحـ ــل الـ ـث ــاث األخـ ـي ــرة
ب ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج زم ـي ـل ــه
الفنلندي.
ويــدخــل هــامـيـلـتــون جــائــزة الــواليــات
امل ـت ـحــدة ال ـك ـبــرى ،بـمـعـنــويــات عالية
عـ ـق ــب ف ـ ـ ــوزه ال ـ ــرائ ـ ــع األح ـ ـ ــد امل ــاض ــي
ف ــي امل ـك ـس ـي ــك ،ع ـن ــدم ــا ن ـج ــح بـفـضــل
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى امل ـ ــرآب
مــرة واح ــدة ،فــي الظفر بــاملــركــز األول
بعدما انطلق من املركز الثالث خلف
ســائ ـقــي فـ ـي ــراري ش ـ ــارل لــوك ـل ـيــر مــن
موناكو وفيتل ،وهــي االستراتيجية
ّ
الـتــي مكنت فـيــراري مــن إح ــراز املركز
األول فــي أوس ــن ال ـعــام املــاضــي عبر
الفنلندي كيمي رايكونن الــذي يدافع
هذا العام عن ألوان ألفا روميو.
وس ـ ـي ـ ـحـ ــاول ه ــام ـي ـل ـت ــون اسـ ـتـ ـع ــادة
السيطرة على السباق األميركي الذي
تـ ـ ّـوج ب ــه خ ـمــس مـ ــرات ف ــي ال ـس ـنــوات
الـسـبــع األخ ـيــرة الـتــي شـهــدت عــودتــه
إل ـ ــى املـ ـن ــافـ ـس ــات ،ح ـي ــث ت ــوق ــف ع ــام
 2007بتتويج مــن البريطاني ،وعــاد
عــام  2012وظفر بــه هاميلتون أيضًا
ّ
ومن بعده فيتل ( )2012قبل أن يتمكن
الـبــريـطــانــي م ــن حـسـمــه أع ـ ــوام 2014
و 2015و 2016و.2017
وي ـت ـن ــاف ــس س ــائ ـق ــا ف ـ ـيـ ــراري لــوكـلـيــر

وسع هاميلتون الفارق
مع بوتاس في الترتيب
العام إلى  74نقطة

وفيتل على املركز الثالث حيث يتفوق
األول بفارق ست نقاط فقط عن زميله
األملاني .وستكون االنطالقة من املركز
األول هدفًا أساسيًا فــي السباق كون
املركز األول منذ  2012كان من نصيب
أول وث ــان ــي املـنـطـلـقــن ف ـق ــط .وي ـبــدو
فريق فـيــراري األق ــوى حاليًا فــي فترة
التجارب ،بيد أن ذلك ليس كافيًا للفوز
بالسباقات ،وهو ما أكده مدير الفريق
اإليـطــالــي ماتيا بينوتو بـقــولــه« :لقد
انطلقنا من املركز األول في السباقات
الستة األخيرة ،لكننا فزنا بثالثة فقط
ونريد أن نحقق أفضل من ذلك».

فيرشتابن للتعويض
ونال لوكلير املركز األول في االنطالق
ف ــي س ـب ــاق امل ـك ـس ـيــك األح ـ ــد امل ــاض ــي،
ول ـكــن ب ـعــد مـعــاقـبــة س ــائ ــق ري ــد بــول
يقترب هاميلتون من لقبه السادس (أ ف ب)

الهولندي ماكس فيرشتابن بإرجاعه
ثـ ــاثـ ــة مـ ـ ــراكـ ـ ــز .وأنـ ـ ـه ـ ــى الـ ـه ــولـ ـن ــدي
ال ـت ـج ــارب أمـ ــام لــوكـلـيــر وف ـي ـتــل .لكن
بعد انتهائها ،فرض املنظمون عقوبة
اإلرجاع لثالثة مراكز على فيرشتابن
ل ـع ــدم ت ـخ ـف ـيــف س ــرع ــة س ـي ــارت ــه كـمــا
ي ـجــب ب ـعــد ت ـع ــرض ب ــوت ــاس ل ـحــادث
خـ ـ ـط ـ ــر خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارب .وأثـ ـ ـب ـ ــت
الهولندي الشاب ( 22عامًا) ،صاحب
املركز الثاني في أوسنت العام املاضي،
ه ــذا املــوســم أن فــريـقــه هــونــدا يمكنه
التنافس مع مرسيدس وفيراري كونه
السائق الوحيد الذي نجح في التفوق
عليهما هذا العام بإحرازه املركز األول
في جائزتي النمسا في  30حزيران/
يونيو املاضي (أمام لوكلير وبوتاس
وفـيـتــل وهــامـيـلـتــون) وأملــانـيــا فــي 28
ت ـم ــوز/ي ــول ـي ــو امل ــاض ــي (أم ـ ـ ــام فـيـتــل
والروسي دانييل كفيات).
وتـكـتـســي ج ــائ ــزة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
أهـمـيــة كـبـيــرة بــالـنـسـبــة لفيرشتابن
كونه الـ 100في مسيرته في الفورموال
 ،1ك ـمــا أن ـه ــا ت ــأت ــي ب ـعــد خـيـبـتــه في
املـكـسـيــك عـنــدمــا خـســر االن ـط ــاق من
املــركــز األول بسبب العقوبة وإنهائه
السباق في املركز السادس.
وش ـهــدت األم ـتــار األول ــى مــن السباق
املـكـسـيـكــي اح ـت ـكــاكــا ب ــن فـيــرشـتــابــن
وهــام ـي ـل ـتــون ،وف ــي ال ـل ـفــة الـخــامـســة،
ت ـجــاوز الـهــولـنــدي ســائــق مــرسـيــدس
ال ـث ــان ــي ب ــوت ــاس ل ـي ـت ـقــدم إلـ ــى املــركــز
الـســابــع ،قـبــل أن يـتـجــاوزه الفنلندي
ً
م ـ ـجـ ــددًا م ـس ـت ـغ ــا ث ـق ـب ــا فـ ــي اإلطـ ـ ــار
الخلفي األيـمــن لسيارة ريــد بــول إثر
احتكاك بينهما في املحاولة األولــى،
ما دفع السائق الهولندي للعودة إلى
مرآب فريقه وخسر مراكز عدة قبل أن
يعود بقوة وينهي السباق سادسًا.
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ورد كاسوحة
أهـ ـ ــم مـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز هـ ـ ــذه املـ ــوجـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
تركيبها الطبقي هو االستحالة التي تنطوي
عليها في مواجهة نظام يقوم على املزاوجة
بني حكم األوليغارشيا واالجتماع الطائفي
املديد .االستمرارية هنا تصبح بمثابة ٍّ
تحد
ِّ
تصعب حسم الهوية
في ظل سيولة واضحة
االجـتـمــاعـيــة لــاحـتـجــاجــات  ،وم ــا إذا كانت
ً
بمثابة قطيعة فعال مع االجتماع السياسي
الطائفي املتحالف مع األوليغارشيا ,أم أنها
م ـجـ ّـرد ه ــزة عــابــرة لـهــذا االج ـت ـمــاع ال ــذي بــدا
ّ
ومعرضًا للكسر
في األيــام األولــى هشًا جـدًا،
قبل أن يستعيد عافيته الحقًا ،ويبدأ مرحلة
ّ
املضاد .املعطى السوسيولوجي هنا
الهجود
ً
ّ
لـيــس تفصيال ألن ــه مــن عــوامــل ق ــوة السلطة
الـ ـت ــي بـ ـخ ــاف االحـ ـتـ ـج ــاج ــات تـ ـع ــرف أن ـهــا
استمرار ليس فقط التفاق الطائف ،بل أيضًا
ملنطق الحرب ،بعدما أعيد إنتاج اجتماعها
ف ــي ال ـس ـلــم ب ــرع ــاي ــة إق ـل ـي ـم ـيــة ودول ـ ـيـ ــة .هــذه
املـ ـ ّـرة لــم تـكــن ه ــذه ال ــذاك ــرة حــاضــرة بــاملـقــدار
نفسه ،حتى الحريرية السياسية التي كانت
ّ
املحرك االقتصادي للطائف غابت عن
بمثابة
املشهد ،ليس ألنـهــا لــم تعد مسؤولة بالقدر
نفسه عــن الـنـتــائــج ،بــل ألنـهــا َهـ ُـزلــت إلــى ّ
حد
لــم يـعــد ممكنًا مـعــه اعـتـبــارهــا سـبــب انـتـهــاء
ال ـن ـم ــوذج وان ـ ـسـ ــداده .ه ــذا ال ـغ ـيــاب املـ ــزدوج
لسوسيولوجيا الحرب والسلم ّجعل املشهد
يبدو وكأنه يولد من عدم ،أو يمثل استمرارًا
ليس لهذا االجتماع السياسي بالتحديد ،بل
ملشاهد حصلت في اإلقليم أكثر مما حصلت
في لبنان ،وحني انفجر الوضع في  17تشرين
األول لــم تحضر معه الـشـعــارات املـعـتــادة بل
شـ ـع ــارات االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي ت ــون ــس ومـصــر
وســوريــا وغيرها كدليل على عمق القطيعة
املراد إحداثها مع هذا االجتماع.

نموذج االحتجاج
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ك ــان ثـمــة مـشـهــد ســابــق مـ ّـهــد ل ـهــذه القطيعة
النظرية املـنــوي إحــداثـهــا ،وهــو احتجاجات
عــام  2015على خلفية أزمــة الـنـفــايــات ،ولكن
املواجهة حينها لم تنتهِ حتى بأرجحية رمزية
ً
لكي يكون استمرارها عامال
لقوى االحتجاجُ ،
املعركة
واستئناف
نجز
أ
في املراكمة على ما
ّ
م ــع ال ـن ـظ ــام .اإلنـ ـج ــاز ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي تـحــقــق
هــو فتح ك ـ ّـوة فــي ج ــدار االجـتـمــاع السياسي

الطائفي واصـطـفــافــاتــه ،وب ــروز قــوى جديدة
حاولت في ما بعد استئناف املعركة من ضمن
القواعد املعمول بها ،سـ ً
ـواء عبر االنتخابات
الـبـلــديــة والـنـيــابـيــة الـتــي يملك فيها النظام
ّ
املستمرة
أرجحية دائمًا ،أم من خالل املعارك
ُ
ح ــول الـقــوانــن والـتـشــريـعــات الـتــي تستثنى
ّ
واملهمشة مثل
منها دائمًا الفئات الضعيفة
ال ـن ـســاء وال ـع ــام ــات األج ـن ـب ـيــات والــاج ـئــن
وغيرهم .في هذه املرحلة أيضًا برزت قضية
اللجوء بوصفها ليس فقط مسألة إنسانية
نـ ـش ــأت عـ ـل ــى ه ــام ــش األزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة بــل
بكونها ،وخصوصًا في املرحلة التي أعقبت
اح ـت ـجــاجــات ع ــام  2015أح ــد ال ـع ــوام ــل الـتــي
ســاعــدت الـلـبـنــانـيــن عـلــى ال ـخ ــروج مــن إطــار
ّ
الضيق .االنخراط أكثر
اجتماعهم السياسي
ً
سواء عبر ّالنقاشات أو
في املسألة السورية،
مــن خــال ال ـحــراك املـيــدانــي بشقيه املناهض
ّ
واملــوالــي جعل الفئة التي خاضت كــل معارك
اإلصـ ــاح الـســابـقــة تـعـتـقــد ب ــوج ــود إمـكــانـيــة
لـحـصــول تـغـيـيــر ال يـتـمـحــور كــال ـعــادة حــول
«الخصوصية اللبنانية» التي تضع القطيعة
مع ذاكــرة الحرب واجتماعها كشرط مسبق.
الـتـعــديــل هـنــا لـيــس فـقــط شـكـلـيــا ،بــل هــو في
صلب استراتيجية االعتراض ،لجهة جعلها
تتجاوز ولو مؤقتًا «الخصوصية اللبنانية»،
في انتظار تبلور تحالف طبقي عريض يمكن
الهوية الفعلية لالحتجاج
بعده اإلفصاح عن ّ
حــن يحصل ،بما تمثله مــن عمق اجتماعي
شـعـبــي م ـت ـضـ ّـرر بـشـكــل كـبـيــر م ــن ال ـن ـمــوذج
الــذي تـقــوده طبقة األوليغارشيا إلــى جانب
املصارف.

ّ
ّ
تسببت بكل هذه النقمة ،إلى درجة اعتبارها
هدفًا أساسيًا من أهداف االحتجاج .بعد ذلك،
ً
ّ
حضور
استقر املشهد قليال فــي الــوســط مــع
ٍ
متزايد للطبقة الوسطى التي ّبدت مرتاحة ملا
فعله الفقراء ولكن من دون تبني أفعالهم أو
شعاراتهم بالضرورة .وهو مشهد لم يقتصر
على العاصمة بـيــروت فقط ،ولكنه بــدا أكثر
حـ ـض ــورًا ف ـي ـهــا ،ألن اح ـت ـج ــاج ــات األط ـ ــراف
استغرقت وقتًا أكبر لتجاوز حاجز الخوف
بسبب الطبيعة الــامــركــزيــة للسلطة هـنــاك،
وبالتالي املرونة املطلقة ،سـ ً
ـواء في االحتواء
القمع .ومع ذلك ،ساعدت هذه االنتصارات
أو ّ
املـ ــؤق ـ ـتـ ــة فـ ــي ت ـك ــري ــس الـ ـط ــاب ــع ال ــام ــرك ــزي
لـ ــاح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات كـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادل «م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــي»
لالمركزية السلطة ُّ
وتفرعها ،حيث ما إن تفرغ
ســاحــة بـسـبــب ال ـه ـجــوم امل ـضــاد حـتــى تمتأل
ّ
أخــرى متضامنة معها ،وإن يكن بزخم أقــل,
كــون االحتجاج املركزي نفسه قد فقد الزخم
بعد انسحاب فقراء الضواحي منه ملصلحة

ال ـط ـب ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى وط ـق ــوس ـه ــا امل ـح ــاف ـظ ــة.
امللحوظ أيضًا في هذه الدينامية أنها كانت
تحصل بالتزامن مع ّ
تغير بنية االحتجاجات
ّ
في كل ساحة ،فاحتجاجات صور التي كانت
األكـثــر جــذريــة وتعبيرًا عــن املواجهة اختفت
ً
تمامًا ،وظهرت بدال منها ساحات إما فرعية
أو رئيسية ولكنها تفتقد إلــى الزخم ،وتكاد
ت ـكــون تـعـبـيـرًا عــن ح ـضــور أط ـيــاف وشــرائــح
اجتماعية ال غير .وهو ما ساعد في تكريس
الـ ـط ــاب ــع االح ـت ـف ــال ــي لـ ـه ــذه الـ ـس ــاح ــات عـلــى
حـســاب الــوجـهــة الــراديـكــالـيــة الـتــي ب ــرزت في
األيـ ــام األول ـ ــى ،وصـنـعــت ال ـع ـنــوان األســاســي
ل ــاح ـت ـج ــاج ،والـ ـ ــذي ه ــو ح ـض ــور املـهـ ّـمـشــن
كفاعلني أســاسـيــن ,وكـمـحـ ّـركــن لـقــوة الــدفــع
ّ
التي هزت بنية السلطة.

عمق السوسيولوجيا الطائفية

االنتصار الصغير الذي ّ
تحول إلى «هزيمة»
ّ
الحـ ـق ــا ذك ـ ــر ال ـج ـم ـي ــع بــال ـح ـق ـي ـقــة الـفـعـلـيــة
(هيثم الموسوي)

ّ
المهمشين
مركزية حضور

ّ
ً
هذا اإلطار النظري بدأ يتحقق فعال في األيام
األول ــى ،حيث ب ــرزت بــوضــوح معالم املسألة
الطبقية ،عبر الـحـضــور الكثيف للفقراء في
وسـ ــط امل ــديـ ـن ــة ،ع ـق ــب إق ـ ــرار ال ـض ــري ـب ــة عـلــى
م ـك ــامل ــات ال ــواتـ ـس ــآب .ال ـخ ـطــأ ال ـف ـظ ـيــع ال ــذي
ارتكبته السلطة بإقرارها مزيدًا من الضرائب
ع ـلــى االس ـت ـه ــاك جـعـلـهــا تـنـكـشــف أم ـ ــام مـ ّـد
كبير من فقراء الضواحي واألحياء املجاورة
للوسط .هذا ّ
املد َّ
تسب َب عبر موجات متتالية
م ــن الـ ـهـ ـج ــوم ل ـي ــس ف ـق ــط ف ــي ك ـس ــر ح ــواج ــز
الـسـلـطــة ال ــدف ــاع ـي ــة ،ب ــل أي ـض ــا ف ــي اس ـت ـعــادة
األج ــزاء األكـثــر ث ـ ً
ّ
تضم
ـراء مــن الــوســط والـتــي
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى املـ ـح ــال ال ـت ـج ــاري ــة ال ـفــاخــرة
امل ـ ـص ـ ــارف ،وه ـ ــي ب ــال ـت ـح ــدي ــد ال ـج ـه ــة ال ـتــي

ّ
للمواجهة ،وبأنها ال تقتصر فقط على هز
الـسـلـطــة ف ــي امل ــرك ــز ب ـعــد إظ ـه ــارهــا بمظهر
العاجز في األط ــراف ،بل بتحويل املواجهة
إلى «ساحة حرب» حقيقية باملعنى الطبقي،
ّ
وه ــو م ــا كــانــت تـفـتـقــر إل ـيــه ك ــل ال ـت ـصـ ّـورات
امل ـس ـب ـقــة ع ــن امل ـش ـه ــد .ح ـتــى ال ـج ـه ــات الـتــي
ّ
ف ــكــرت ف ــي إمـكــانـيــة ت ـج ــاوز «الـخـصــوصـيــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» عـ ـب ــر الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات املـ ـت ــزامـ ـن ــة
واصطدمت
واملتضامنة مع بعضها عــادت
ّ
بــواقــع الـحـضــور الكبير للقوى الـتــي يمثل
اتفاق الطائف عمقها الفعلي ،ليس باملعنى
ال ـس ـ ّي ــاس ــي وإنـ ـم ــا س ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا ،حـيــث
يتعذر حصول تضامن فعلي بني الطبقات
امل ـن ـه ــوب ــة م ــا ل ــم ت ـت ـح ـ ّـرر م ــن «ال ـج ـغــراف ـيــا
االج ـت ـمــاع ـيــة» الـصـغـيــرة ال ـتــي تـقـبــع فيها،
ّ
وال ـتــي تـبـلــورت فــي إط ــاره ــا ك ــل الـنـضــاالت
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ول ـ ـكـ ــن أي ـ ـضـ ــا وبـ ــال ـ ـقـ ــدر ن ـف ـســه
ّ
كـ ــل ال ـع ــوائ ــق والـ ـح ــواج ــز .طـبـيـعــة ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي فــي لـبـنــان هــي الـتــي حــالــت بهذا
امل ـع ـنــى دون ح ـصــول ت ـغ ـي ـيــرات جــديــة فيه
ل ـيــس ف ـقــط م ـنــذ ال ـط ــائ ــف ،ب ــل م ـنــذ انـ ــدالع
الحرب األهلية ،والتي سبقتها فعليًا أكثر
املحاوالت ّ
جدية في تاريخ البالد للتغيير.
والحال أنها كانت بمعايير ذاك الزمن أكثر
ثــوريــة بكثير مــن املـحــاولــة الـحــالـيــة ،لجهة
ج ـهــوزيــة ال ـعــامــل ال ــذات ــي قـبــل املــوضــوعــي،
حـيــث لــم يـكــن الـنـمــوذج الــريـعــي يـعــانــي من
مشاكل كبيرة ،ولكن فــي املقابل كانت ثمة
ق ــوى اجـتـمــاعـيــة فعلية وذات عـمــق شعبي
ّ
الحد
كبير وامتدادات إقليمية ودولية تريد
من ترسمله على حساب الفقراء ومحدودي
الدخل .الهزيمة التي حصلت الحقًا بوقوع
الحرب كانت خارجية إلــى حـ ٍّـد كبير ،ولكن
املساهمة الداخلية فيها كانت كبيرة أيضًا،
لجهة تغليب البعد الطائفي للمواجهة على
ّ
الطبقي ،حيث لم تتمكن املعارضة املختلطة
حينها(االشتراكية -الشيوعية) من مجابهة
هــذا املسعى ،ليس ألنها لم تستطع بل ألن
بنيتها كــانــت هــي الـعــائــق إلــى جــانــب بنية
النظام أمام حصول تغيير يتفادى الحرب،
ويــدفــع بــاألجـنــدة االقـتـصــاديــة االجتماعية
ضــة ل ـل ـن ـمــوذج إل ــى ح ـ ّـده ــا األق ـص ــى.
امل ـنــاه ـ ّ
عــدم تبني االشتراكية حينها كأفق وحيد
ممكن لتجاوز املسألة الطائفية جعل الحرب
نـفـسـهــا تـعـمــل ملـصـلـحــة تـكــريــس ال ـن ـمــوذج،
بــدلـيــل انتهائها قـبــل ح ــرب اإلل ـغ ــاء -والـتــي
أضعفت اليمني بشكل كبير -ملصلحة القوى

ّ
التي كانت تعارض تبني البرنامج املرحلي
ل ـل ـحــركــة الــوط ـن ـيــة .ب ـعــد ال ـط ــائ ــف تـكـ َّـرســت
شرعية هذه القوى ،ولكن مع هامش بسيط
للمعارضة ،قبل مجيء الحريرية السياسية
التي ّ
حددت النيوليبرالية كوجهة للمرحلة،
بــاالعـتـمــاد املطلق على العمق االجتماعي
للطائفية السياسية ،ليس فقط كنظام بل
أيـضــا كسوسيولوجيا يصعب ،إن لــم يكن
يستحيل تجاوزها.

خاتمة
املـشـهــد الـحــالــي ال يـســاعــد عـلــى ت ـجــاوز هــذا
امل ـع ـط ــى ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـل ـم ـســألــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،ح ـيــث ال تـ ــزال الـســوسـيــولــوجـيــا
املقيمة في مفاصل النظام تعيق ّ
أي محاولة
ّ
ل ـت ـجــاوزهــا ،وح ــن تـحـصــل ه ــزة عنيفة كما
حدث في األيام األولى لالحتجاجات الحالية
ي ـع ـي ــد الـ ـنـ ـظ ــام ت ـم ــوض ـع ــه بـ ـع ــد اس ـت ـي ـع ــاب
الـ ـض ــرب ــة ،ويـ ـتـ ـص ـ ّـرف ف ــي ضـ ــوء ال ـت ـح ـ ّـوالت
الحالية على أساس أنه سلطة ومعارضة معًا.
وجود الجناح األول في السلطة بعد معاودة
التماسك يساعد على تحجيم االحتجاجات
وتـعــديــل مطالبها لـكــي تـتـنــاســب مــع العمل
ال ــذي ي ـقــوم بــه الـجـنــاح اآلخ ــر فــي املـعــارضــة
ِّ
وتحوله إلى
بعد انضمامه بزخم كبير إليها،
البديل الوحيد عن خروج ّ
مهمشي الضواحي
منها .حتى استقالة الحكومة لن تساعد على
ّ
ف ـ ّـك ه ــذا االسـتـقـطــاب ألن املــواج ـهــة أصبحت
برأسني ،وسقوط أحدهما ال يعني بالضرورة
س ـقــوط اآلخ ـ ــر ،ال ب ــل سـيـصـبــح ال ـن ـظــام بعد
ّ
االستقالة أكثر قـ ّـوّة ألنــه تخلص من الحلقة
األضـعــف التي يمثلها سعد الـحــريــري .بهذا
املعنى ,تكون االحتجاجات قد أنجزت بالفعل
نزع الغطاء عن االوليغارشيا ولكن مع تركها
ّ
ّ
تـعـمــل ألن الـقـطـيـعــة الـفـعـلـيــة مـعـهــا تتطلب
ل ـي ــس ف ـق ــط إسـ ـق ــاط ال ـح ـك ــوم ــة ,ب ــل تـعـطـيــل
سوسيولوجيا النظام ّبرمتها ,لكي يصبح
ّ
التحرك طبقيًا خــارج االصطفافات
باإلمكان
التي ِّ
يحددها االجتماع السياسي الطائفي.
عندها فقط ,ينفتح األفق أمام أشكال جديدة
م ــن الـ ـتـ ـج ــاوز ،ل ـي ــس ل ــاج ـت ـم ــاع ال ـس ـيــاســي
الحالي فحسب ،بــل أيـضــا للنموذج الريعي
ال ـ ــذي تـ ـق ــوده األول ـي ـغ ــارش ـي ــا ض ــد مصلحة
األكثرية ،ولحساب األقلية نفسها التي منعت
الـ ـب ــاد ق ـب ــل الـ ـح ــرب م ــن الـ ــذهـ ــاب ن ـح ــو أف ــق
«اشتراكي» فعلي.
* كاتب سوري

إشكاالت ودالالت الجمع بين النيابة والوزارة في لبنان
جهاد إسماعيل
إثـ ــر طـ ــرح ب ـعــض الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،كــذلــك
األوس ـ ـ ــاط اإلع ــامـ ـي ــة ،م ـســألــة «ال ـف ـص ــل بني
النيابة والوزارة» إبان االحتجاجات الشعبية،
وبعد استقالة الحكومة ،بعدما جرى تجاوز
هذا املبدأ في خانة املمارسة السياسية تبعًا
للجواز الدستوري املعمول به في املــادة 28
من الدستور ،يثار النقاش السياسي مجددًا
حــول إشكاالت الجمع بني النيابة والــوزارة،
وإيجابيات وسلبيات «الفصل» على الساحة
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،خ ــاص ــة ف ــي بلد
كلبنان حيث تنم املمارسة عن خلل في عمل
املــؤسـســات الــدسـتــوريــة ملصلحة الـتــوازنــات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ــدم ت ـط ـب ـيــق
النصوص الدستورية والقانونية كما يجب.
إذ أق ــر الــدسـتــور اللبناني مـبــدأ الـجـمــع بني
النيابية والــوزارة في ّ
نص املــادة « :28يجوز
ال ـج ـمــع ب ــن ال ـن ـيــابــة والـ ـ ـ ــوزارة ،أم ــا ال ـ ــوزراء
فيجوز انتقاؤهم من أعضاء املجلس املجلس
النيابي أو من أشخاص خارجني عنه أو من
كليهما» ،وفي املقابل أجاز الفصل ،على غرار
النظام البرملاني البريطاني ،وسمح بإمكانية
تشكيل حـكــومــة مــن داخ ــل املـجـلــس النيابي
(حـكــومــة بــرملــانـيــة) أو مــن خــارجــه (حكومة
اكسترا برملانية) أو تشكيل حكومة مطعمة
م ــن وزراء غ ـيــر ن ـ ــواب (ح ـك ــوم ــة مـخـتـلـطــة)،
بـحـيــث ي ـصــار إل ــى امل ــزاوج ــة مــع الـعــديــد من
التجارب البرملانية في الــدول الغربية لجهة
الجواز بني الفصل والجمع.
وإنما ،ال يمكن تقييم مبدأ الجمع بني النيابة
وال ـ ــوزارة بشكل ع ــام ،وإغ ـفــال خصوصيات
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ل ـك ــل ب ـل ــد ع ـل ــى حـ ــدة أو

طبيعة وحجم األحزاب والتيارات السياسية
ال ـســائــدة ف ـيــه ،ألن إع ـمــال «ال ـج ـمــع» فــي بلد
معني ،تختلف نتائجه عما هو عليه في بلد
آخــر ،وذلــك بحسب عــوامــل سياسية معينة،
ً
فـمـثــا ،على الــرغــم مــن أن الـنـظــام السياسي
الفرنسي يمنع الجمع بني النيابة والــوزارة
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـع ــن ،ي ــوج ــد هـ ـن ــاك اس ـت ـق ــرار
س ـي ــاس ــي وحـ ـك ــوم ــي ،ع ـل ــى خ ـ ــاف ال ـن ـظ ــام
اإليطالي حيث يجوز الجمع في هــذا البلد،
لـكــن ال يــوجــد اس ـت ـقــرار ح ـكــومــي ،م ــا يغاير
تركيبة النظام السياسي في لبنان لناحية
ع ــوام ــل ورك ــائ ــز ان ـت ـخــاب ال ـبــرملــان وتشكيل
الـحـكــومــات ،ع ــاوة على الصبغة التوافقية
امل ـح ـكــومــة ف ــي الـتـطـبـيــق ال ـع ـم ـلــي ،ف ـمــا هي
إي ـجــاب ـيــات وس ـل ـب ـيــات ال ـج ـمــع ب ــن الـنـيــابــة
والوزارة في التجربة اللبنانية؟

اإليجابيات:
• ملـ ــا كـ ـ ــان الـ ـجـ ـم ــع وسـ ـيـ ـل ــة مـ ــن ال ــوس ــائ ــل
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـع ــاق ــة الـ ـب ــرمل ــان ب ــال ـح ـك ــوم ــة،
وتطبيقًا ملـبــدأ الـتـعــاون الـســائــد فــي النظام
الـ ـب ــرمل ــان ــي ،كـ ـم ــا ت ـش ـي ــر مـ ـق ــدم ــة ال ــدسـ ـت ــور
اللبناني ،فإن هذا النموذج من أكثر النماذج
فعالية بــن البرملان والحكومة ،ألن ال ــوزراء
يختارون من داخل املجلس النيابي ،وإن من
طبيعة الحياة البرملانية أن يعودوا إليه ،كما
يبقيهم على اتصال دائــم مع الـنــواب ،عالوة
على ب ــروز التنسيق بــن األعـمــال البرملانية
واألعمال الحكومية.
• إن اعتماد مبدأ «الجمع» يــؤدي إلى شيء
م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـح ـك ــوم ــي ل ـك ــون االت ـص ــال
مؤمنًا بني املجلس النيابي والحكومة ،حيث
إن األخـ ـي ــرة سـتـسـعــى إل ــى إرض ـ ــاء املـجـلــس

النيابي ،وإلى تلبية رغباته ،بغية االستمرار
في التمتع بالثقة كما يؤكد الفقيه الدستوري
إدمون رباط.
• إن إق ـ ـ ــرار إم ـك ــان ـي ــة ال ـج ـم ــع ب ــن ال ـن ـيــابــة
والوزارة ،بحسب بعض الفقهاء الدستوريني،
يشكل أحد أهم الضمانات التي تسمح للنائب
بالقيام بمهامه وتعزيز موقع البرملان.

السلبيات:
• يؤدي الجمع بني النيابة والوزارة إلى بروز
نوع من الطموح لدى النواب جراء طبيعتهم
ال ـب ـشــريــة إل ــى امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ـت ــوزي ــر ،ولــو
على حساب االستقرار الحكومي واملصالح
العامة.
• إن ت ـط ـب ـيــق «ال ـجـ ـم ــع» ف ــي ظ ــل الـتــركـيـبــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،خ ــاص ــة ب ـع ــد إقـ ــرار
قانون «الصوت التفضيلي» سيزيد الصراع
الـسـيــاســي عـلــى امل ـنــاصــب ،م ــا س ـي ــؤدي إلــى
ارت ـف ــاع حــالــة االس ـت ـي ــزار ع ـنــد الــراغ ـبــن في

السماح للعضو في البرلمان
بأن يدخل الحكومة،
يعني السماح ،ولو ضمنًا
وممارسة ،بجعل الرقابة
والمحاسبة دون مضمون

العمل الحكومي.
• إن اع ـت ـمــاد الـجـمــع بــن الـنـيــابــة وال ـ ــوزارة
ي ــؤدي إلــى إضـعــاف الــرقــابــة البرملانية على
ـة ،ألن ذلــك سيخلق إمكانية
أعـمــال الـحـكــومـ ّ
لـلــوزيــر بــأن يـســخــر وزارت ــه إلرض ــاء قاعدته
الشعبية بهدف خوض االنتخابات النيابية،
ال سـيـمــا أن امل ـمــارســة الـبــرملــانـيــة فــي لبنان
بلغت ،مــن حيث الــرقــابــة واملـحــاسـبــة ،نسبة
كـبـيــرة ج ـدًا فــي التعطيل والـتـقــاعــس ،ســواء
في ظل وجــود الجمع أو في ظل الفصل بني
النيابة والوزارة.
• ملا كانت املحاسبة من مهام البرملان ،فإن
ال ـس ـم ــاح ل ـل ـع ـضــو ف ــي الـ ـب ــرمل ــان بـ ــأن يــدخــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ي ـع ـن ــي ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ،ول ـ ـ ــو ض ـم ـنــا
وم ـمــارســة ،بجعل الــرقــابــة واملـحــاسـبــة دون
مـ ـضـ ـم ــون ،جـ ـ ـ ــراء ال ـ ـتـ ــداخـ ــل ب ـ ــن ال ــوظ ـي ـف ــة
البرملانية والوظيفة الحكومية.
• إن تطبيق مـبــدأ الـجـمــع ،ول ــو أن ــه يجيزه
الــدس ـتــور ،ي ــؤدي إل ــى االلـتـفــاف عـلــى اإلرادة
الشعبية أو عـلــى مـفـهــوم الــوكــالــة النيابية،
ألن الناخب عندما منح صوته للنائب إنما
شــاء أن يمنحه التوكيل فــي إيـصــال صوته
فــي الـنــدوة البرملانية بعد رقــابــة ومحاسبة
الحكومة ال أن يـكــون عـضـوًا فيها ،ال سيما
أن من شأن هذا التداخل أن يؤدي إلى ضعف
التفرغ في التشريع وأعمال اللجان النيابية
املختصة.
• إن اعتماد مبدأ الجمع ،واإلبقاء عليه كما
هو في لبنان ،يعني تكريس املفهوم الخاطئ
للنيابة ل ــدى الـبـعــض مــن عــامــة ال ـنــاس ،ألن
األحــزاب السياسبة في لبنان هي من تحدد
الـلـعـبــة ال ـبــرملــان ـيــة ،وه ــي نـفـسـهــا م ــن تــرســم
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،م ــا ي ـض ــع ال ـنــاخــب

أم ــام هــواجــس تلبية احـتـيــاجــاتــه وخــدمــاتــه
الخاصة من الـنــواب (ال ــوزراء وغير ال ــوزراء)
بـفـعــل خ ـلــط امل ـعــاي ـيــر ،وات ـح ــاده ــا ف ــي كنف
واحــد وهــو األح ــزاب ،وهــذا ما يجعل النائب
 الوزير تحت وطأة الضغوطات واملراجعاتال ـيــوم ـيــة ،بـحـيــث ت ـت ـحــول الـ ـ ـ ــوزارة ،وبـعــض
ال ــوظ ــائ ــف ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،إلـ ــى م ــرج ــع إل ــزام ــي
لتلبية حــاجــات الناخبني .إزاء مــا تــم سوقه
مــن سـلـبـيــات وإي ـجــاب ـيــات ومــاح ـظــات على
مـبــدأ «الـجـمــع بــن النيابة والـ ـ ــوزارة» ،وإزاء
ما يسود التركيبة اللبنانية من خلل يكتنف
عـمــل املــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة والـسـيــاسـيــة،
ي ـم ـســي م ــن ال ـص ـع ــب الـ ـج ــزم ب ــاالع ـت ـق ــاد أن
«الفصل بني النيابة والــوزارة» هو الخالص
مـ ـم ــا ه ـ ــو قـ ــائـ ــم ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ألن األهـ ـمـ ـي ــة
الـكـبــرى تكمن فــي اح ـتــرام امل ـبــادئ واألس ــس
الدستورية ،واعتمادها كنافذة ملعالجة واقع
النظام اللبناني بكل تعقيداته ،جراء الفساد
امل ـس ـت ـشــري وامل ـح ـســوب ـيــات والــزبــائ ـن ـيــة في
املرافق كافة ،سواء بوجود الفصل أو بغيابه،
ألن حتى مع إعمال مبدأ الفصل بني النيابة
والـ ـ ــوزارة ،ف ــإن األم ــر لــن يبقى بــا إشـكــاالت
ومعوقات ،بسبب النقاط التالية:
 أص ـب ـح ــت ال ـث ـق ــة ب ــال ـح ـك ــوم ــة االئ ـت ــاف ـي ــةمضمونة ألنها تحتل كل التيارات السياسية،
وبالتالي لــن تتخلى الصبغة اللبنانية عن
إط ــاره ــا الــواق ـعــي ف ــي ظ ــل سـيـطــرة األح ــزاب
الـكـبـيــرة عـلــى ال ـبــرملــان ،إذ بــإمـكــان أي حــزب
سياسي تسمية وزراء غير نواب من دون أي
خــوف من إمكانية عــدم إعطاء الثقة من قبل
ً
ن ــواب كـتـلــة ال ـح ــزب ،ف ـم ـثــا ،ل ــو سـمــى حــزب
املستقبل أو الـقــوات أو حــركــة أمــل أو التيار
الوطني الحر إلخ ..وزراء غير نواب فلن تؤثر

هذه املسألة على ثقة الحكومة ،لطاملا الثقة
مؤمنة بفعل فعالية وهيمنة األح ــزاب على
البرملان ،ما يؤكد أن الفصل ،مع هذا الواقع،
مسألة تفصيلية مــن تفصيالت الـنـظــام في
لبنان وما يعتريه من شوائب.
 ع ــدم وجـ ــود ق ــان ــون ع ـص ــري لــانـتـخــابــاتالنيابية يضمن التمثيل الصحيح ،ويحقق
بــالـتــالــي ال ـهــدف األســاســي مــن االنـتـخــابــات،
بـسـبــب ال ـطــابــع الـطــائـفــي لـلـقــانــون النسبي
الجديد.
 عـ ــدم وج ـ ــود ق ــان ــون ل ــأح ــزاب الـسـيــاسـيــةيضمن مسار عمل األحــزاب وكيفية تأثيرها
في العملية السياسية.
 تعثر املحاسبة الشعبية في االستحقاقاتال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ـس ـبــب االعـ ـتـ ـب ــارات الـطــائـفـيــة
واملــذه ـب ـيــة ،وال ـت ــي بــاتــت عــائـقــا كـبـيـرًا أم ــام
مناخ اإلصالح السياسي.
 عــدم وجــود معارضة حقيقية ،تعمل علىأس ــاس بــرنــامــج وأهـ ــداف واض ـح ــة ،وتشتت
ال ـحــاالت االعـتــراضـيــة فــي زواري ــب السياسة
الكيدية والتاريخية.
مهما يكن مــن أم ــر ،فــإن مسألة الفصل بني
النيابة والــوزارة على أهميتها تبقى مسألة
جزئية أمام اإلصــاح السياسي برمته ،ومع
ذلــكّ ،
وأي ــا كــان املــوقــف مــن النظام السياسي
لجهة تطويره أو تعديله أو تغيير طبيعته،
يبقى أن الفصل بني النيابة والوزارة في بلد
كلبنان ،خطوة تمهيدية على طريق اإلصالح
وتفعيل الـعـمــل الـحـكــومــي وال ـبــرملــانــي ،فهل
ستتماشى القوى السياسية مع هذا الطرح
عبر تعديل امل ــادة  28مــن الــدسـتــور ،وإقــامــة
الحظر في الجمع بني النيابة والوزارة؟
* باحث في القانون الدستوري
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مالحظات دستورية حول
قبول استقالة الحكومة
وسام اللحام *
بعد تأخر ملحوظ ،صدر بيان عن رئاسة الجمهورية في  30تشرين األول املنصرم ،اعتبر فيه
الحكومة مستقيلة .يطرح هذا البيان مسألة دستورية ال ّبد من معالجتها تتعلق بالصيغة التي
تم فيها إعالن استقالة الحكومة ،بحيث لم يعلن البيان قبول االستقالة بل أشار إلى أن الحكومة
تعتبر مستقيلة ،بحيث انحصر دور رئيس الجمهورية في مالحظة هذا األمر من دون أي دور
حقيقي له ،ما يؤدي إلى الغاء التمايز بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة حكمًا.
ّ
يميز الدستور في أكثر من مــادة بني قبول استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة .فالفقرة
الخامسة من املــادة  53تنص صراحة أن رئيس الجمهورية «يصدر منفردًا املراسيم بقبول
استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة» .ويتكرر النص نفسه في املادة  54والفقرة الرابعة
من املــادة  64أي أن الدستور هو الذي ّ
يفرق بشكل ال لبس فيه بني مرسوم قبول االستقالة
ومرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة.
دأبت العادة بعد عام  1990على صدور مرسوم بقبول استقالة الحكومة عندما يتقدم رئيس
مجلس الوزراء باستقالته ،وبالفعل كان آخر مرسوم صدر وفقًا لهذه الصيغة املرسوم رقم
 14321الصادر بتاريخ  19نيسان  2005عقب استقالة الرئيس عمر كرامي في  28شباط
من العام نفسه .وكانت رئاسة الجمهورية قد أصــدرت في اليوم ذاتــه بيانًا أعلنت فيه قبول
االستقالة وتكليف الحكومة تصريف األعمال.
ّ
لكن تطورًا مستغربًا طرأ عام  2014في عهد الرئيس ميشال سليمان .فبعد تقديم رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي استقالته في  22آذار  2013صدر املرسوم رقم  11215تاريخ 15
شباط  2014والذي نصت مادته األولى على اعتبار الحكومة مستقيلة بدل النص املعهود الذي
كان يقول بقبول استقالة الحكومة .واألمر نفسه تكرر مع االستقالة الحالية‘ إذ بدل صدور
بيان عن رئاسة الجمهورية بقبول االستقالة اكتفى البيان املذكور باعتبار الحكومة مستقيلة.
ال شك أن هذا الخلل ّ
مرده الدستور نفسه .فاتفاق الطائف قام بتحويل املمارسة الدستورية
التي عرفها لبنان منذ االستقالل إلى نصوص دستورية .فقبل الطائف كانت الحكومات تتقدم
باستقالتها عند بدء والية رئيس الجمهورية وعند بدء والية مجلس النواب ،علمًا أنها لم تكن
ملزمة كون الدستور كان خاليًا من أي نص يشير فيه إلى الحاالت التي تعتبر فيها الحكومة
مستقيلة .وإضافة إلى هذه الحاالت التي نشأت من املمارسة الدستورية كان رئيس مجلس
الوزراء يتقدم أحيانًا من تلقاء نفسه باستقالة الحكومة ،ما يؤدي إلى استقالة جميع أعضاء
الحكومة .لكن استقالة الحكومة كانت دائمًا تتم بكتاب استقالة يوجهه رئيس مجلس الوزراء
إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر على إثر ذلك مرسومًا بقبول االستقالة.
حول اتفاق الطائف هذه املمارسة إلى نصوص دستوريةّ ،
ّ
فميز بني قبول استقالة الحكومة
ّ
واعتبار الحكومة مستقيلة .وبما أن الدستور كرس صراحة في املادة  69الحاالت التي تعتبر
فيها الحكومة مستقيلة لم يعد من الضروري تقديم رئيس مجلس الوزراء الستقالته كما كان
يحدث قبل عام  1990كون االستقالة باتت حكمية وتتم بمجرد حدوث الواقعة التي يحددها
الدستور .لكن اتفاق الطائف مستندًا إلــى التجربة التي كانت سائدة حتى عــام  1990أدرك
أن رئيس مجلس ال ــوزراء قد يقدم استقالته خــارج الحاالت
التي حددتها املــادة  69وهو أمر طبيعي وحدث مرات كثيرة
تكريس قبول االستقالة
منذ تبني الدستور عام  .1926لذلك أبقت األحكام الدستورية
على الفرق بني قبول االستقالة التي يتقدم بها رئيس مجلس
دستوريًا بمرسوم ال يتم
ال ــوزراء وبــن اعتبار الحكومة مستقيلة .لكن الذين صاغوا
بتاريخ البيان الذي يعلن
التعديالت الدستورية عام  1989فاتهم التمييز الذي تم إدخاله
فعليًا نهائية االستقالة
بــن قبول االستقالة واعـتـبــار الحكومة مستقيلة ،وذلــك في
املــادة  69من الدستور التي تنص على أن «الحكومة تعتبر
مستقيلة في الحاالت التالية :أ) إذا استقال رئيسها »...أي أن
الذين شاركوا في الطائف أرادوا تعداد الحاالت التي تؤدي إلى استقالة الحكومة ،فجمعوها
في نص املادة  69لكن ذلك ال ينفي أن التمايز يظل قائمًا بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة
مستقيلة ،األمر الذي ّ
كرسته أكثر من مادة من الدستور وأكدته املراسيم املتعددة التي صدرت
بني عامي  1989و.2005
إن التشديد على الفرق بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة في سائر الحاالت
املحددة دستوريًا ال يعني أن رئيس الجمورية يحق له رفض االستقالة الصريحة املقدمة من
رئيس الحكومة ،لكن اإلبقاء عليها هو أمر ضــروري للسماح لرئيس الجمهورية بممارسة
حرية تقدير محدودة تتيح له تعليق االستقالة في الظروف االستثنائية ،كما حدث عندما أرغم
الرئيس سعد الحريري على تقديم استقالته من السعودية أو تتيح لرئيس الحكومة املستقيل
العودة عن استقالته.
وال بد من التشديد على أن أهمية البيان الذي يصدر عن رئاسة الجمهورية تكمن في جعل
االستقالة نهائية وال رجوع عنها  .فمجرد إعالن رئيس مجلس الــوزراء الستقالته يعني أن
مجلس النواب لم يعد بمقدوره محاسبة الحكومة ونــزع الثقة عنها ،أي أن إعــان االستقالة
يحرر السلطة التنفيذية من رقابة البرملان ما يستتبع فقدان الحكومة لصالحياتها التنفيذية
الكاملة والعادية ،لكن صدور البيان عن رئاسة الجمهورية يجعل من االستقالة نهائية وال عودة
عنها ،علمًا أن ذلك يجب أن يتم في املبدأ خالل مهلة قصيرة جدًا.
وفي معرض شرحه ملفهوم تصريف األعمال أكد مجلس شورى الدولة ضمنيًا على ذلك ،إذ
اعتبر أن حكومة الرئيس عمر كرامي «قدمت استقالتها أمام املجلس النيابي بتاريخ »2005/2/28
(قرار رقم  575تاريخ  )2007/5/32أي أنه اعتبر أن تصريف األعمال يبدأ منذ إعالن االستقالة
بينما قبول رئيس الجمهورية لالستقالة يعني أن االستقالة أصبحت نهائية وال عودة عنها.
مع اإلشــارة إلــى أن املمارسة الدستورية في لبنان تساهم في اللغط الحاصل ،كــون مرسوم
قبول االستقالة ال يصدر مع البيان بل الحقًا في النهار نفسه لتشكيل الحكومة الجديدة .أي أن
رئيس الجمهورية يقبل االستقالة ويعلن عنها في بيان ومن ثم بعد مرور فترة زمنية قصيرة
ٌ
مرسوم بقبول االستقالة ،أي أن تكريس قبول االستقالة دستوريًا بمرسوم
أو طويلة يصدر
ال يتم بتاريخ البيان الذي يعلن فعليًا نهائية االستقالة .وعلى سبيل االستطراد ،أعلن مفوض
الحكومة لدى مجلس شورى الدولة «بأن صالحيات الحكومة تقتصر على تصريف األعمال
منذ تاريخ إعالن تقديم االستقالة» (قرار رقم  522تاريخ .)1999/5/5
لذلك نؤكد أن تقديم االستقالة يستوجب قبولها وتكريس هــذا القبول في مرسوم صريح.
صحيح أن رئيس الجمهورية ملزم بقبول االستقالة التي يصر عليها رئيس الحكومة ،لكن نفي
الفرق بني قبول االستقالة واعتبار الحكومة مستقيلة يؤدي إلى ّ
املس بدور رئيس الجمهورية
وإلغاء ها القدر من حرية التقدير التي تسمح له بالتفريق بني االستقالة الصحيحة وتلك التي
يجب التريث بقبولها أو تلك التي يمكن لرئيس الحكومة العودة عنها.
* أستاذ جامعي
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أهل الشام
ريبورتاج

السوريون واحتجاجات لبنان

عين على الجارة ...وقلب على أنفسنا!
فجأة ،وجد السوريون
أنفسهم شديدي االهتمام
بالظروف المستجدة في
لبنان .ال يتعلق األمر هنا
بمتابعة فصل جديد من
فصول االحتجاجات ّ
العربية
فحسب ،بل يتعداها لدى
كثير من السوريين إلى
الخوف على تفاصيل
حياتهم ،بعد أن بات لبنان،
منذ سنوات طويلة ّ
ممرًا
إجباريًا لهم نحو كثير من
دول العالم ،وسفاراتها،
وبالعكس
مرح ماشي ،مودة بحاح
«ق ـ ـ ــررت ت ــأج ـي ــل سـ ـف ــري إل ـ ــى ب ـي ــروت
بـعــدمــا تــابـعــت األخ ـب ــار .ألـغـيــت حجز
الطيران بكل أســف ،ريثما يتضح لي
الوضع وما ستؤول إليه األحــداث في
لـبـنــان» .بـهــذه الـكـلـمــات تـحــدث أحمد
عــن وض ـعــه ،بـعــدمــا ق ــرر إل ـغــاء رحلته
التي خطط لها قبل أشهر عـ ّـدة للقاء
عــائ ـل ـتــه .ي ــوض ــح أح ـم ــد طـ ـب ــاع ،وهــو
س ــوري يـقـيــم فــي مـصــر مـنــذ سـنــوات،
أنه خطط مع عائلته منذ أشهر للسفر
إلى لبنان ،هو من مصر ،وعائلته من
ســوريــا ،فــي مــا يشبه لـقــاء «لــم شمل»
مؤقت .ال يستطيع الشاب القدوم إلى
سوريا ،بسبب عدم التحاقه بالخدمة
العسكرية اإللــزامـ ّـيــة ،ول ــم يـكــن سفره
من مصر متاحًا في ما مضى ،بسبب
م ـش ـك ــات ت ـت ـع ـلــق بـ ــاإلقـ ــامـ ــة .أخـ ـيـ ـرًا،
ُس ّويت أوضاع الشاب ،في مصر ،قبل
أن ّ
يتغير كل شيء .ال يعرف أحمد متى
ّ
ّ
سيتمكن مــن تنفيذ املـخــطــط املـعــلــق،
خاصة أن «املظاهرات ال تزال قائمة في
لبنان ،وال أحد يعرف إلى أين قد تتجه
األمور» .وهو يخشى على أفراد أسرته
مـ ــن «م ــواج ـه ـت ـه ــم أي م ـش ـك ـلــة خ ــال
طــريــق ال ـس ـفــر ،السـيـمــا بـعــدمــا كـثــرت
الشائعات واألقــاويــل حــول منع مرور
الـســوريــن أو الـتـعــرض لـسـيــاراتـهــم»،
وهي إشاعات لم يتمكن من إثباتها أو
نفيها نظرًا لكثرة ما يتم تداوله.

بيروت ّ
ممر إجباري

أحـ ـم ــد ،واحـ ـ ــد م ــن الـ ـس ــوري ــن ال ــذي ــن
وج ـ ـ ـ ـ ــدوا أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم مـ ـهـ ـت ـ ّـم ــن بـ ـش ـ ّـدة
باالحتجاجات الشعبية التي يشهدها
لبنان منذ أسـبــوعــن .إذ ّ
تسمر كثير
منهم أمــام الشاشات يتابعون بلهفة
مجرى األح ــداث ،وتناقلوا العديد من
الفيديوهات عبر «السوشال ميديا».
لم تكن هذه املتابعة من باب الفضول
ُ
وح ــده ،أو اإلع ـجــاب فـقــط ،بــل تـضــاف
إلــى ذلــك «مراقبة الــوضــع» ،فتحركات
الكثيرين ومخططاتهم مرتبطة بما
يجري في لبنان بشكل حرفي .تخبرنا
ليلى ،بــأن الــوضــع الـحــالــي فــي لبنان
أقلقها كثيرًا ،وهــي تخاف من تطوره
ب ــات ـج ــاه س ـل ـب ــي ،خ ــوف ــا ع ـل ــى مـصـيــر
دولة جارة في الدرجة األولــى ،وخوفًا

املسافر على دراجة ،فيما حقائبه على
دراجة أخرى ،ما فتح الباب أيضًا أمام
احـتـمــال فـقــدان الكثيرين ألغــراضـهــم.
ك ـ ــان غ ـي ــث واح ـ ـ ـ ـدًا م ـم ــن لـ ـج ــؤوا إل ــى
ح ــل ال ــدراج ــات ال ـن ــاري ــة ،وب ـعــد رحـلــة
صعبة وص ــل إل ــى ال ـح ــدود ،ثــم تمكن
من الوصول بأمان إلى دمشق .اليوم،
يشعر الشاب بالقلق من فكرة السفر
مرة ثانية ،ويخشى من تعرضه ملوقف
مشابه ،وهو يفكر في السفر قبل يوم
ّ
م ــن مــوعــد إقـ ــاع ط ــائ ــرت ــه ،ول ــو كــلـفــه
األمر النوم في املطار.

«ال أمل في االستقرار»

ّ
ي ـع ــل ــق ع ـل ــي (اس ـ ـ ــم مـ ـسـ ـتـ ـع ــار) ،وه ــو
ـاق ف ــي لبنان
مـهـنــدس سـ ــوري ،أن ــه ب ـ ٍ
بـحـكــم ال ـط ــرق امل ـق ـطــوعــة ،إذ أن ــه كــان
ي ـف ـضــل الـ ـع ــودة امل ــؤق ـت ــة إلـ ــى ســوريــا
ريثما تستقر الحال .املوظف الوحيد
الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـت ـح ــق ب ـع ـم ـل ــه ك ـ ــل ي ـ ــوم فــي
إح ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة ،بـسـبــب
قــرب منزله مــن مقر عمله ،مــا يسمح
بتسيير األعمال جزئيًا .مشهد إشكال
ال ـبــداوي فــي طــرابـلــس ،قبل أي ــام ،أثــار
ه ــواجـ ـس ــه ،بـ ـش ــأن اجـ ـتـ ـي ــاز ال ـط ــري ــق
ً
الـبـحــري ش ـمــاال للمضي إل ــى عائلته
ّ
ف ــي ال ـســاحــل الـ ـس ــوري .ي ـعــلــق بـيــأس
ً
ع ـلــى م ــا ي ـج ــري ق ــائ ــا« :ع ـل ـ ّـي ات ـخــاذ
ُ
ً
قرار بشأن خطوة استبعدتها طويال.
س ـفــر ن ـهــائــي م ــع عــائ ـل ـتــي الـصـغـيــرة
بعيدًا عن هذه املنطقة التي ال تهدأ».
ب ـح ــزن ي ـق ــول ال ـش ــاب األرب ـع ـي ـن ــي« :ال
أمل في االستقرار في سوريا ولبنان.
لست مستعدًا للمراهنة على الــزمــن.
لـ ـ ّ
ـدي أوالد .ل ــو ك ـنــت ب ـم ـفــردي ألع ــود
إل ــى ســوريــا وأزرع أرض ـنــا وأع ـيــش».
وي ـض ـي ــف« :أنـ ـ ــا م ــع أي حـ ـ ــراك يـقـلــب
الطاولة على السلطة في هذا الشرق.
ُ
لست مع ما يترتب على ذلك من
إنما
تحويل املنطقة إلــى كــرة مــن ال ـنــار .ال
أمل لهذه املنطقة».

ّ
مالي
قلق

أمام طول االنتظار لفتح طريق مطار بيروت قرر البعض المغادرة سيرًا على األقدام (مروان طحطح)

ّ
الشخصية .فالسيدة،
على مشاريعها
مضطرة للسفر إلى بيروت في األيام
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى م ــوع ــد لـ ـه ــا مــع
ّ
الـسـفــارة األملــانــيــة ،مــن أجــل االلتحاق
بــزوج ـهــا .تــؤكــد لـيـلــى أن ـهــا بــاتــت في
الفترة األخـيــرة تتابع األخـبــار بشكل
يومي ،رغم أنها قاطعتها منذ سنوات.
حرصت السيدة على متابعة كثير من
الصفحات عبر «فايسبوك» ،ال سيما
تلك املتخصصة برصد حركة الطريق
بني دمشق وبيروت .توضح السيدة أن
القائمني على بعض مكاتب الرحالت،
أكدوا لها أن الطريق لم ينقطع بشكل
نهائي ،ومهما كان الوضع سيئًا فثمة
ط ــرق بــديـلــة يـمـكــن الـلـجــوء لـهــا .وهــو
أم ــر يــؤيــده ســائــق س ـيــارة أج ــرة على
خــط دمـشــق ـ ـ ب ـيــروت .يــوضــح الــرجــل
أن «ظروف الطريق تتغير من يوم إلى
آخــر .أحيانًا نضطر إلى التنقل طوال
ال ــوق ــت ع ـب ــر طـ ــرق ف ــرع ـي ــة ،وأح ـي ــان ــا
نتنقل ما بني فرعية ورئيسة ،لكن في
النهاية ننجح فــي الــوصــول» .ويؤكد
أن «طريق املطار مفتوح».

مصائب قوم...
عـ ـب ــور الـ ـس ــوري ــن ب ــاالتـ ـج ــاه اآلخ ـ ــر،
م ــن بـ ـي ــروت إلـ ــى الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة،
ي ـت ـط ـلــب اسـ ـتـ ـخ ــدام سـ ـي ــارة لـبـنــانـيــة
ّ
يسهل العبور
يقودها سائق لبناني،
مـ ــن «ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ال ـش ـع ـب ـي ــة» وي ـع ــرف
مسالك الطرق الفرعية .كما أن معظم

السيارات السورية العاملة على خط
ب ـيــروت تــوقـفــت عــن ال ــدخ ــول .يتطلب
تــأمــن ت ـلــك ال ـس ـي ــارة وســائ ـق ـهــا ،دفــع
تكاليف عالية (وصلت إلى  200دوالر
أميركي) للوصول باملسافر إلــى أحد
املعابر الحدودية فقط؛ ليتابع بعدها
رحلته بسيارة سورية ـ وفق تنسيق
مسبق ـ ـ يـتـقــاضــى ســائـقـهــا قــرابــة 80
دوالرًا أجــرة الرحلة (مــن الـحــدود إلى
ً
الالذقية ،مثال) ،فيما إذا كــان املسافر
يــرغــب فــي اسـتـقــال الـسـيــارة بمفرده
(كــانــت الــرحـلــة كاملة مــن بـيــروت إلى
ّ
دمـ ـش ــق أو ال ــاذقـ ـي ــة ت ـك ــل ــف امل ـســافــر
ب ـس ـي ــارة م ـش ـتــركــة ن ـح ــو  27دوالرًا،
وقرابة  100دوالر بسيارة خاصة).
ال ـع ـق ـب ــات امل ـس ـت ـج ــدة ع ـل ــى ال ـط ــرق ــات
ـريـ ــة ،دفـ ـع ــت الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ـ ّ
ال ـ ـبـ ـ ّ
ـوي ــة
إل ـ ـ ــى الـ ـ ــدخـ ـ ــول عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــط .ف ـت ـحــت
شـ ــركـ ــة «أجـ ـنـ ـح ــة ال ـ ـش ـ ــام» ال ـخ ــاص ــة
ال ـب ــاب ،وس ــارع ــت إل ــى تفعيل رحــات
بـ ــن م ـ ـطـ ــاري ب ـ ـيـ ــروت ودمـ ـ ـش ـ ــق ،فــي
االت ـ ـجـ ــاهـ ــن .ثـ ــم دخـ ـل ــت ع ـل ــى ال ـخــط
«الـســوريــة للطيران» الحكومية .غير
أن التكلفة في نظر البعض مرتفعة ،إذ
يتجاوز ثمن التذكرة في اتجاه واحد
حــاجــز امل ـئــة أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة (150
دوالرًا) .وال ّ
يعد هــذا العائق الوحيد
بني عــدد من املسافرين ،وبــن اللجوء
إل ــى خ ـيــار ال ـط ـي ــران .ثـمــة عــائــق آخ ــر،
يــواجـهــه سـكــان املـنــاطــق الـبـعـيــدة عن
دمشق« .لــو اخترت السفر جـ ّـوًا ،لكان

ع ـلـ ّـي ال ــذه ــاب م ــن م ـطــار ب ـي ــروت إلــى
مـطــار دم ـشــق ،ثــم الـبـحــث عــن وسيلة
نقل للسفر من دمشق إلــى الالذقية»،
يـقــول محمد .مــا يعني ،وفـقــا للرجل،
ك ـل ـفــة م ــال ـي ــة إض ــاف ـي ــة ،م ــا ب ــن أج ــرة
تاكسي إلى مطار بيروت ،وأخرى من
مـطــار دمـشــق إل ــى قـلــب الـعــاصـمــة ،ثم
أج ــرة ال ـطــريــق إل ــى الــاذق ـيــةُ .يـضــاف
إلــى ذلــك أن زمــن الرحلة اإلجمالي قد

وصلت كلفة استئجار
سيارة من بيروت إلى
الحدود إلى نحو  200دوالر
يتجاوز الثماني ســاعــات ،ولــن تكون
الرحلة مريحة بطبيعة الحال.
اخـتــار محمد السفر ب ـرًا ،واستغرقت
رحلته من بيروت إلى نقطة العريضة
ال ـحــدوديــة قــرابــة  4س ــاع ــات ،نصفها
تـقــريـبــا لـقـطــع امل ـســافــة ب ــن طــرابـلــس
والعريضة ،عبر طرق جبلية وزراعية
وعـ ــرة ومــوح ـشــة .أب ــو م ـح ـمــود ،وهــو
سائق لبناني ّ
تخصص أخيرًا في هذا
ال ـن ــوع م ــن ال ــرح ــات ،يــرفــض تسمية
ً
األمر استغالال .ويقول «نتقاضى أجرة
تـتـنــاســب مــع أج ــور الـنـقــل فــي لـبـنــان،
لـسـنــا ف ــي س ــوري ــا .ك ـمــا أن ـن ــا نـخــاطــر
ّ
بــأنـفـسـنــا وس ـي ــارات ـن ــا ،ألن اسـتـغــال

بـ ـع ــض ال ـ ـ ــزع ـ ـ ــران ل ـ ـل ـ ـظـ ــروف ال ـع ــام ــة
وارد ،م ــا يـجـعـلـنــا مـعــرضــن ملخاطر
االع ـت ــداء هـنــا أو ه ـنــاك» .يضحك أبــو
ّ
مـحـمــود وه ــو ي ــواف ــق عـلــى أن العمل
ازده ـ ـ ـ ــر فـ ــي ظـ ــل األزم ـ ـ ـ ــة امل ـس ـت ـج ــدة.
ي ـق ــول «ص ــرل ــو ش ـه ــور ال ـش ـغــل س ــيء،
بـهــاألسـبــوعــن تـغـيــر الــوضــع كـتـيــر».
ُيعلق على استقالة رئـيــس الحكومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري بــال ـقــول
«لنشوف ،يمكن تتصلح األمور بسبب
استقالتو ،وتخلص األزمة ،وساعتها
بيوقف شغلنا».

برعاية «الموتسيك»!
قبل قــرابــة أسبوعني ،وصــل غيث إلى
دم ـشــق ،قــادمــا مــن فــرنـســا عـبــر مطار
بـ ـي ــروت .ي ـخ ـبــرنــا ال ـش ــاب بـ ــأن سـفــره
تــزامــن ،لـســوء حـظــه ،مــع إغــاق طريق
املـ ـط ــار .يــوم ـهــا ب ـقــي غ ـيــث عــال ـقــا في
املطار ساعات طويلة ،على أمل انفراج
ً
الوضع .بدأ السائقون يقدمون حلوال
واق ـتــراحــات ،وانـتـشــر االض ـطــراب بني
الناس في املطار .وأمام طول االنتظار،
قرر البعض املغادرة سيرًا على األقدام،
وه ـ ــو ح ــل ل ــم ي ـك ــن ي ـس ـي ـرًا بــالـنـسـبــة
للكثيرين ،خاصة من يحملون حقائب
ك ـث ـيــرة ،أو بــرفـقـتـهــم أط ـف ــال .فــي حني
اخ ـت ــار آخ ـ ــرون االس ـت ـعــانــة ب ــدراج ــات
نــاريــة فــي مـقــابــل أج ــرة «تـحــولــت إلــى
م ــا ي ـش ـبــه االس ـ ـت ـ ـغـ ــال» .أح ـ ــد وج ــوه
الـصـعــوبــة فــي ه ــذا ال ـحــل ،ك ــان ركــوب

وجوه

ّ
تغص العاصمة السورية بالسيارات
اللبنانية بشكل مضاعف هذه األيام.
ومع تدقيق إضافي في األمرّ ،
يتبي أن
ذلك ليس بسبب حركة نزوح لبنانية
إلــى ســوريــا ،بــل تـعــود الـسـيــارات إلى
س ــوري ــن مـقـيـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ،مـضــوا
إلــى بــادهــم حتى تتبني وجـهــة سير
األم ــور فــي بلد اإلقــامــة املــؤقـتــة .يذكر
مروان ،تاجر خمسيني ،أن الوضع في
ُ
لبنان ُيقلق السوريني املقيمني هناك،
أو أقله من لديه أرصــدة مصرفية في
أحــد امل ـصــارف اللبنانية .وإذ منعت
املصارف السوريني من فتح حسابات
مـصــرفـيــة ،بحكم الـحـصــار األمـيــركــي
ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي ف ــي ل ـب ـنــان،
ف ـ ــإن اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات ل ـل ـب ـعــض سـمـحــت
بإيداعهم ودائع مالية بمبالغ كبيرة.
ي ـ ــروي م ـ ـ ــروان ،امل ـق ـيــم ف ــي ل ـب ـن ــان ،أن
أحــد املـصــارف سمح له بفتح حساب
رغم الحصار ،في حال كانت الوديعة
تتجاوز  100ألف دوالر ،وهو ما فعله.
 300ألف دوالر قيمة املبلغ الذي أودعه
مروان ،ليكون لبنان مالذه ،إضافة إلى
الكثير من األثرياء السوريني ،ممن لم
ي ـهــاجــروا إل ــى أوروبـ ــا وأم ـيــركــا .قلق
مروان ال يضاهى على ماله املودع في
ً
صلواته كي ال يخسر
لبنان ،مواصال
ُ
م ـ ـجـ ــددًا .م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـق ــد نـمــا
تـخـ ّـوف لــدى الـســوريــن العاملني في
املنشآت الخاصة وأصحاب املهن من
عدم تحصيل راتب بداية الشهر .يذكر
عــادل ،شــاب عشريني ،أن ال تحركات
ل ــه ف ــي مـنـطـقــة س ـك ـنــه ،أس ـ ــوة بــرفــاق
الـسـكــن م ــن س ــوري ــن آخ ــري ــن ،خشية
حــدوث أي إس ــاءات متوقعة .ال يمكن
لعادل أو أي من زمــاء سكنه العودة
إلــى ســوريــا ،باعتبار أن معظمهم ال
ً
يـمـلـكــون تــأج ـيــا لـلـخــدمــة اإللــزام ـيــة،
أو ي ـن ـت ـظــرون ان ـت ـهــاء م ــدة االغ ـت ــراب
وتأمني املبلغ الالزم لدفع بدل الخدمة
العسكرية .وه ــذا مــا ُيفضي ،بحسب
عادل ،إلى ضرورة التفكير في وجهة
نهائية نحو بلد أكثر أمانًا واستقرارًا.

راميار وشيركو :عفرين في االنتظار
يبتسم راميار ،ابن الخمس سنوات ،وهو يتحدث بثقة ّ
عما يريد أن يكونه
في املستقبل« .بــدي صير مهندس ،وأبني بيت لبابا ومــامــا» .ال تقتصر
آمال الطفل على بناء البيت ،بل ّ
يحدد سلفًا البقعة الجغرافية املنشودة لذلك
البيت ،إنها مدينة عفرين ،في ريف حلب الشمالي ،إحدى املدن الخاضعة
ّ
اليوم لالحتالل التركي .يقول الطفل ،إنه يحب حلب ،حيث يعيش وأسرته
ّ
اليوم ،لكنه يؤكد أنه يحب عفرين أكثر .لراميار شقيق يكبره بثالثة أعوام،
اسمه شيركو ،ولديه أيضًا «خطط للمستقبل» .اسم راميار ،يعني باللغة
ّ
الكردية «عاشق الفكر» ،أو املفكر ،أما شيركو فهو «أســد الجبال» .يقول
شيركو «عمو ،أنــا بس أكبر بــدي صير صحافي متلك» .يؤكد الطفالن
ّ
حبهما لـلـبــاد ،وبـتـهــذيـ ٍـب بــالــغ ،يبتسم كــل منهما عـلــى ح ــدة ،اسـتـعــدادًا
اللتقاط الصور ،في حضور والدهما .يحفظ راميار تاريخ تهجيره وأسرته
من عفرينّ ،
يحدق إلى الكاميرا بثبات ،ثم يقول «بدنا ّ
نحرر عفرين ،لعيونك
يا فلسطني».

لم تكن ذكرى تعرف الكثير عن الحرفة الفنية التراثية التي تمارسها اليوم
ّ
بحب كبير .تعرفت إلى بعض دالالتها ،ورمزيتها التاريخية والدينية ،ضمن
ورشة تعليمية إلحدى املنظمات التي ُتعنى بالتراث في «خان الزجاج القديم»
ّ
في حي باب شرقي ،قبل عامني .من هناك بدأت رحلة الصبية مع فن األيقونة
ّ
كنسي روحاني ،انتشر في القرن الثاني للميالد ،منطلقًا
البيزنطية .وهو فن
من فكرة تجسيد الـصــورة املقدسة للسيد املسيح ،ووالــدتــه مريم الـعــذراء،
كامال
وللقديسني والـقــديـســات .فــي بعض األح ـيــان ،تـكــون األيـقــونــة نصًا
ً
ّ
مصورًا بالخطوط واأللوان.
مع اشتعال الحرب فيها ،نزحت ذكرى ( 30عامًا) ،عن دير الزور ،وهي على
مقاعد التخرج .في دمشق ،راحت تبحث عن هوية جديدة لفتاة ُسلبت كل
معقدًا بعض
شيء ّإل حبها الطفولي للرسم واأللوان .واجهت الشابة وضعًا ّ
الشيء ،ألن كلية العلوم في دير الزور احترقت بالكامل ،ومع أن ذكرى كانت
على استعداد إلعــادة السنة الرابعة بأكملها ،غير أن مـحــاوالت استكمال
الدراسة في دمشق اصطدمت بكثير من العوائق البيروقراطية واملادية .وبعد
تخلت عن الدراسة الجامعية نهائيًا ،وانتقلت إلى
محاوالت عديدة ويائسةّ ،
العمل ،بالتوازي مع ّاتباع دورات الرسم والفنون.
ٍّ
تقول ذكرى لـ«األخبار»« :لم تكن ممارسة فن محسوب على ديانة مختلفة
مشكلة لدي .على العكس ،في كل مرة أرسم فيها األيقونات ،أشعر بروحي
تـنـســاب ب ــن ألــوان ـهــا وخ ـطــوط ـهــا .مشكلتي الـحـقـيـقـيــة كــانــت م ــع املـحـيــط،
وبالتحديد مــع عائلتي املسلمة املـلـتــزمــة ،الـتــي لــم تتقبل الـفـكــرة ّإل بشق
ّ
األنفس .لكي أكون صادقة سأقول إنهم استسلموا».
ّ
لتخط األيقونات فوق جدرانها،
تصر الفتاة وهي تتنقل اليوم بني الكنائس،
ّ
التعمق بديانة
على
يولد الخصومة» .وأن ّ
ترسيخ فكرة أن «االخـتــاف ال ّ
أخــرى «ال ُ
ويوسع
وعيها،
ـات
ـ
غ
ـرا
ـ
ف
يمأل
ـل
ـ
ب
شيئًا»،
إسالمها
ـن
ـ
م
نقص
ي
ّ
مدارات فهمها إليمانها ،كما أنه أصبح وسيلة لشرح ذاتها لآلخرين .وفي
ظل ما قاسته طوال السنوات املاضية ،ترى ذكرى أن «األيقونة كانت فرصة
مثالية لتجسيد اآلالم ،ون ــزف ال ـجــراح ب ــاألل ــوان» .ال ـيــوم ،وبـعــد أن ُأطيحت
أحالمها املرتبطة بعلم الفيزياء ،بات لدى الشابة ٌ
حلم جديد ،وهو املحافظة
على فن األيقونة ،اإلرث الثمني ،و«نقله إلى من يستحق».

ذكرى العلي :من مخابر الفيزياء
إلى الرسم في الكنائس
تبدل
حني غادرت ذكرى العلي مسقط
رأسها ،دير الزور ،عام  ،2012لم تكن ّ
منزال أو مدينة فحسب .لقد كانت ّ
تغير ،وهي تصل إلى العاصمة ،شكل
ً
حياتها وخط سير مستقبلها بالكامل ،بعد أن منعتها الحرب من استئناف
دراستها الجامعية وتحصيل شهادة الفيزياء .لتغدو اليوم أصغر الحرفيني
الذين يرسمون األيقونة البيزنطية في سوريا.

لقطة

ٌ
«ديفالي» الهند :صلوات لسوريا
رماح زوان
ُتسمع أصوات االحتفاالت في كثير من شوارع املدن الهنديةّ ،
وتزين األضواء سماواتها
ُ
ملعتقدات
معلنة ب ــدء احـتـفــاالت «دي ـفــالــي» ،أو مــا يـعــرف بــ«عـيــد ال ـضــوء» .ه ــي ،وفـقــا ّ
الهندوس ،ذكــرى عــودة «سيتا» إلى الوطن ،برفقة حبيبها «اإللــه رامــا» ،الــذي خلصها
من الشيطان «رافانا» ،معلنًا انتصار النور على الظالم ،واملعرفة على الجهل .كثيرة هي
األعياد في الهند ،وال يكاد يمر ّشهر من دون احتفال بعيد ،أو مناسبة دينية أو تاريخية.
ّ
وكأنها ّ
املرة األولى ،مشبعني باملحبة والفرح ،ما
ويحتفي الهنود بمناسباتهم كل مرة
يعطي املناسبة بهجة مضاعفة .ال يقتصر االحتفال بعيد الضوء على الهندوس ،بل
ُ
يحتفل به السيخ ،والبوذيون أيضًا .هــذا العام ،اجتذب «ديفالي» (قــد تكتب «ديوالي»
أيضًا) أكثر من خمسمئة طالبة وطالبًا سوريني ،يتابعون دراستهم هنا ،فانخرطوا
في االحتفاالت وطقوسها .ويمتد العيد على مدار خمسة أيام ،في الشهر الهندوسي
ُ
«ألشوايجا» الذي ً يقابل عادة شهري تشرين األول وتشرين الثاني .تشعل غالية باكير
ّ
عما ّ
( 18عامًا) شمعة ألسباب تختلف ّ
تعودته في بالدها ،إنها شمعة العيد الهندي.
تقول الشابة ،وهي إحدى الطالبات السوريات في الهند« ،حصلت على الشهادة الثانوية
عام  .2018كنت أدرس وسط ظروف انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من  12ساعة يوميًا،
ومــع ذلــك نجحت بعالمات جـيــدة» .تؤكد باكير لــ«األخـبــار» ّأن «وجــود عيد النتصار
ٌ
النور على الـظــام ،والعلم على الجهل ،شـ ٌ
عظيم ،ويستحق أن يحتفل السوريون
ـيء
به» .ال يستغرب املحتفلون الهنود اندماج السوريني السريع في احتفاالتهم وأعيادهم،
فالنقاشات الكثيرة بني الطالب السوريني وأقرانهم أوضحت مدى توق السوريني إلى أي
بصيص فرح .يتتالى إشعال الشموع وسط أضواء ساطعة ،ويردد الجميع هنا ،هنودًا
وسوريني ،أمنيات وصلوات تأمل عودة النور إلى سوريا ،وانتصاره على الظالم.
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العالم

العالم

سوريا

األسد :ال تواصل مع واشنطن
نشاط روسي الفت لضبط
جبهات شرق الفرات
تتشابك خـيــوط املـلــف ال ـســوري بني
اج ـت ـم ــاع ــات «ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة»
فـ ــي ج ـن ـيــف وتـ ـ ـط ـ ــورات امل ـ ـيـ ــدان فــي
شــرقــي ال ـف ــرات وإدلـ ــب ،وال ـتــي باتت
رهينة قنوات تفاوض ّ
عدة ومصالح
متضاربة أو رهانات مختلفة ،لترسم
ً
م ـش ـه ـدًا م ــرك ـب ــا قـ ــابـ ــا ل ـل ـت ـط ــور فــي
مسارات ّ
عدة يغلب عليها التصعيد.
فـبـيـنـمــا ت ـتــزاحــم ال ـن ـقــاط اإلشـكــالـيــة

أكد األسد وجود تواصل
مع تركيا على المستوى
األمني فقط
على طاولة تنفيذ «اتفاق سوتشي»
ال ــروس ـي ــة  -ال ـتــرك ـيــة ،وس ــط م ـعــارك
ّ
متقطعة على جبهات ريــف الحسكة
ال ـش ـمــالــي ال ـغ ــرب ــي ،ال ت ـ ــزال ال ـق ــوات
األميركية تعيد االنتشار وفق «هدف
مــرحـلــي» جــديــد هــو «تــأمــن النفط».
وب ــدا أم ــس أن دمـشــق حــريـصــة على
تظهير مــواقـفـهــا مــن تـلــك الـتـطــورات
بـ ــوضـ ــوح ،إذ خـ ــرج ال ــرئ ـي ــس ب ـشــار
ّ
مطولة،
األسد في مقابلة تلفزيونية
أجـ ــاب خــالـهــا عـلــى مـعـظــم األسـئـلــة
املـتـعـلـقــة ب ـخ ـيــوط امل ـش ـهــد ال ـس ــوري
الحالي.
امل ــوق ــف األب ـ ــرز ك ــان ت ـكــذيـ ّـب ال ــرواي ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن ــت ش ـك ـرًا
لدمشق بما يوحي بوجود «تعاون
ضـمـنــي» معها فــي العملية األمنية
التي استهدفت زعيم تنظيم «داعش»،

أبي بكر البغدادي ،في إدلــب .إذ نفى
األسـ ـ ـ ــد وجـ ـ ـ ــود تـ ــواصـ ــل بـ ــن بـ ــاده
ّ
ّ
وأي مــؤسـســة أمـيــركـيــةُ ،مـشــكـكــا في
سـيـنــاريــو «عـمـلـيــة ال ـب ـغ ــدادي» على
اعتباره «جزءًا من الخدع األميركية...
إال إذا أتوا بالدليل» .كذلك ،كان الفتًا
فـ ــي ح ــدي ــث األس ـ ـ ــد ت ــأكـ ـي ــده وجـ ــود
ل ـق ــاءات عـلــى امل ـس ـتــوى األم ـن ــي فقط
م ــع ال ـجــانــب ال ـتــركــي ،ب ــال ـت ــوزاي مع
ه ـ ـجـ ــوم حـ ـ ـ ـ ّ
ـاد عـ ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس رج ــب
طـيــب أردوغـ ـ ــان ،وأط ـمــاعــه فــي امللف
ال ـســوري .وق ــال إن عــدة لـقــاءات تمت
بــرعــايــة وحـضــور روس ـيــن ،بعضها
في معبر كسب الحدودي ،وبعضها
اآلخ ــر فــي روس ـي ــا ،الف ـتــا إل ــى قناعة
ب ـ ـ ــاده بـ ـ ــأن ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن أفـ ـ ــراد
السلكني العسكري واألمني في تركيا
«يكرهون أردوغــان» ،في حني وصف
األخير بأنه ّ
«لص» يمارس «الزعرنة
السياسية».
وعــن ق ــراءة دمشق لالتفاق الروسي
 الـتــركــي األخـيــر فــي سوتشي حولش ــرق ــي ال ـ ـف ـ ــرات ،اع ـت ـب ــر األس ـ ـ ــد أن ــه
«م ـ ــؤق ـ ــت ...ي ـل ـجــم ال ـج ـم ــوح ال ـتــركــي
بــاتـجــاه اح ـتــال املــزيــد مــن األراض ــي
ال ـســوريــة» ،كـمــا أن ــه «يـقـطــع الطريق
ع ـلــى األم ـي ــرك ــي» ،مـعـتـبـرًا أن تــركـيــا
ت ـت ـص ــرف ب ــال ــوك ــال ــة ع ــن واش ـن ـط ــن.
ولـفــت إلــى أن وج ــود إجـ ــراءات هامة
يـجــري الـعـمــل عليها يتيح انـخــراط
أب ـن ــاء املـنـطـقــة ال ـتــي تـسـيـطــر عليها
«قـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» في
ك ـنــف م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة الــرس ـم ـيــة،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى م ــا ص ــدر أخ ـي ـرًا عن
َ
وزارتـ ــي الــدفــاع والــداخـلـيــة (وم ــا قد
يصدر الحقًا عن وزارات ومؤسسات

ّ
كل ظروف الدعم ّ
ألي مقاومة شعبية ضد االحتالل األميركي (أ ف ب)
قال األسد إن دور الدولة هو تهيئة

عــامــة أخـ ــرى) .وش ــدد األس ــد عـلــى أن
دخــول الجيش الـســوري إلــى مناطق
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـش ــرق ــي «ه ـ ــو ت ـع ـب ـيــر عــن
دخول الدولة السورية بكل الخدمات
التي تقدمها ...على رغم وجود بعض
ال ـع ـق ـبــات» ،م ــؤك ـدًا «ح ــق ال ــدول ــة في
الــدفــاع عــن وح ــدة أراضـيـهــا والـحــذر
من الطروحات االنفصالية» .واعتبر
أن دور الــدولــة فــي مقاومة االحتالل
ّ
ّ
األمـيــركــي «تهيئة كــل ال ـظــروف وكــل
الــدعــم ّ
ألي مـقــاومــة شعبية تحصل
ضـ ــد امل ـ ـح ـ ـتـ ــل ...ف ــاملـ ـق ــاوم ــة ب ـحــاجــة
لحالة شعبية نقيض العمالة».
أم ــا عــن إدل ــب وتـطــوراتـهــا ،فـقــد لفت

ّ
إلـ ــى أن كـ ــل امل ـس ـل ـحــن ه ـن ــاك يـمـكــن
ع ـ ّـده ــم «ج ـي ـشــا ت ــرك ـي ــا ...وهـ ــم أق ــرب
إلـ ـ ـ ــى قـ ـل ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـج ـي ــش
الـتــركــي نـفـســه» .وأك ــد أن ــه «ف ــي حــال
ل ــم يـ ـخ ــرج اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــون إل ـ ــى تــركـيــا
(ب ــات ـف ــاق) سـيـكــون أمــام ـهــم خ ـيــاران
فـقــط ،إمــا ال ـعــودة إلــى حضن الــدولــة
وتسوية األوضاع أو الحرب» .وخرج
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري بـ ـم ــواق ــف الف ـتــة
ّ
تخص «اللجنة الدستورية» ،إذ أكد
أن الحكومة غير ممثلة هناك بشكل
رسمي ،ولكن الوفد «يحمل توجهات
ال ــدول ــة ،وه ــو م ــدع ــوم م ـن ـهــا» .وق ــال
إن ع ـم ــل ال ـل ـج ـنــة م ـح ـص ــور ب ـصــوغ

الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،فـ ــي حـ ــن ت ـب ـق ــى قـضـيــة
االن ـت ـخــابــات «ت ـحــت إش ـ ــراف الــدولــة
السورية وبسيادتها» ،وهــي تختار
من تدعو إلــى مراقبتها أو اإلشــراف
عليها .ونـ ّـوه إلى أن دمشق ستوافق
عـ ـل ــى أي شـ ـ ــيء ي ـن ـت ــج مـ ــن ل ـ ـقـ ــاءات
«الــدس ـتــوريــة» شــريـطــة أن «يـتــوافــق
مــع املصلحة الوطنية حتى لــو كان
دستورًا جديدًا».

هدوء نسبي على خطوط
التماس
ميدانيًا ،تزامن الهدوء النسبي على
الجبهات فــي أري ــاف تــل تمر ورأس

العني في ريــف الحسكة ،مع لقاء ات
منفصلة أجــراهــا الـجــانــب الــروســي
مــع «ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة»
والحكومة السورية ونظيره التركي.
إذ ع ـ ـقـ ــدت الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات الـ ــروس ـ ـيـ ــة،
الـ ـت ــي ج ــال ــت أم ـ ــس ب ــن ال ـقــام ـش ـلــي
والــدربــاس ـيــة ،اجـتـمــاعــن منفصلني
َ
مــع العسكريني األت ــراك ،فــي بوابتي
نصيبني والدرباسية الحدوديتني.
الـنـقــاشــات تضمنت شـقــن رئيسني
وفق املعلومات املتوفرة ،هما اإلفراج
عن  18عسكريًا سوريًا كانوا أسرى
لـ ـ ــدى الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،وت ـن ـس ـيــق
الــدوريــات املـشـتــركــة .وتــزامـنــت هذه

ّ
التملك الزراعي في سيناء  ...عبر المخابرات!
مصر

(من الويب)

للمرة األولى منذ سنوات ،تتيح الدولة
ّ
أراض زراع ـيــة
امل ـصــريــة فــرصــة تـمــلــك
ٍ
فــي سـيـنــاء ،ضمن ّ
تجمعات عمرانية
ُيفترض تخصيصها للشباب ما بني
 20و 50عــامــا ،وفــق ش ــروط وضــوابــط
تبدو سهلة ،اعتبارًا من كانون األول/
ّ
التجمعات التي
ديسمبر املقبل .فكرة
ستقام وســط سيناء وجنوبها ،تقوم
ّ
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر  10أفـ ــدنـ ــة وم ـ ـنـ ــزل ل ـكــل
شــاب ،مع توفير مساعدات من الدولة
فــي س ــداد تكلفة األرض ،وتسهيالت
يصل بموجبها متوسط سعر األفدنة
ّ
العشرة واملـنــزل إلــى أق ــل مــن  700ألف
جنيه ( 44أل ــف دوالر تـقــريـبــا) ،شــرط
ّ
املتقدم مصريًا وال يحمل ّ
أي
أن يكون
جنسية أخرى.
ال ــاف ــت أن ب ـعــض امل ـنــاطــق امل ـطــروحــة
وســط سيناء ال تــزال خــارج السيطرة
األمنية الكاملة ،فيما ُيتوقع اصطدام
املــالـكــن املحتملني ل ــأراض ــي بــالـبــدو
ال ــذي ــن ي ـض ـعــون أي ــدي ـه ــم عـلـيـهــا منذ
عشرات السنني .ولذلك ،منحت أجهزة
الــدولــة نفسها فــرصــة أشـهــر ملراجعة
ُاألوراق ج ـي ـدًا؛ إذ إن األراض ـ ــي الـتــي
ً
أعلنت قبل نحو شهر مثال يستغرق
ق ــرار تخصيصها عــامــا تقريبًا .وإلــى
جانب وضــع شــروط ُم ِّ
قيدة للتصرف
ف ــي األراض ـ ــي ب ـعــد ال ـح ـصــول عـلـيـهــا،
يـبــدو أن التفصيل األه ــم هــو ضــرورة

حصول املستفيد على موافقة الجهات
األمنية واملخابرات في املقام األول.
إذًا ،املـ ـخ ــاب ــرات ه ــي ص ــاح ـب ــة ال ـق ــرار
ّ
األول واألخ ـ ـيـ ــر ف ــي م ـس ــأل ــة ال ـت ـمــلــك،
وس ــط تــوقـعــات بــإقـبــال ع ــدد كبير من
امل ــواط ـن ــن ،وه ــو م ــا سـيـفـتــح بــابــا من
ال ـج ــدل ح ــول أول ــوي ــات الـتـخـصـيــص،
وال سـيـمــا أن ه ـنــاك تــوق ـعــات بــإقـبــال

بعض المناطق
المطروحة وسط سيناء
ال تزال خارج السيطرة
األمنية الكاملة
عـسـكــريــن ع ـلــى الـ ـش ــراء واالس ـت ـث ـمــار
فـ ــي األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي سـ ـتـ ـح ـ َّـدد أن ـ ــواع
امل ــزروع ــات الـخــاصــة بها وفــق طبيعة
كل منطقة ،وبــإشــراف كامل من وزارة
الزراعة املصرية .ومن هنا ،جاء شرط
ّأل يحمل املـتـقـ ّـدم ّ
أي جنسية أخ ــرى،
أو حتى أن يكون قد حصل عليها ثم
ّ
تخلى عنها ،مــع وج ــود بـنــود تسمح

االجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــع ل ـ ـقـ ــاء ات م ـت ـكــررة
ي ـجــري ـهــا الـ ـ ــروس م ــع ق ـ ــادة «ق ـســد»
وض ـ ـب ـ ــاط ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري،
لبحث ترتيبات املرحلة الثانية من
«ات ـف ــاق ســوت ـشــي» األخ ـي ــر ،والـعـمــل
عـ ـل ــى وقـ ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار ثـ ــابـ ــت فــي
املنطقة .وأثـمــرت الجهود الروسية
أمــس تحرير العسكريني السوريني
(بينهم ضابطان برتبة مــازم) عبر
م ـع ـب ــر ال ــدرب ــاسـ ـي ــة .وت ـع ـك ــس ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ن ـج ــاح روسـ ـي ــا ف ــي ضـبــط
إي ـ ـقـ ــاع املـ ــواج ـ ـهـ ــات بـ ــن ال ـج ـي ـشــن
الـســوري والـتــركــي ،وتجنب توسيع
رق ـع ـت ـهــا وح ـ ّـدتـ ـه ــا ،ك ـم ــا ف ــي ف ــرض

ُ
ـرج ــم
«وق ـ ــف إط ـ ــاق نـ ــار م ــؤق ــت» ،ت ـ ِ
هـ ــدوءًا ع ـلــى جـبـهــة طــوي ـلــة م ــن عني
عـيـســى وح ـتــى أطـ ــراف الــدربــاس ـيــة،
في انتظار خطوة تسيير الدوريات،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـكـ ــون حـ ــاس ـ ـمـ ــة ل ـج ـهــة
توسع العملية التركية ،أو استمرار
تعليقها.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم إيـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ال ي ـ ــزال تـ ـي ــار ك ـب ـي ــر فــي
«ق ـ ـسـ ــد» يـ ــراهـ ــن عـ ـل ــى األمـ ـي ــركـ ـي ــن،
وي ـ ـن ـ ـظـ ــر إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــروس ع ـ ـلـ ــى أنـ ـه ــم
«يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ل ـخ ـل ــق واق ـ ـ ــع جـ ــديـ ــد» ال
وجــود لهيكيلة «قسد» الحالية فيه.
ّ
ـؤكــده مـصــدر ك ــردي ّ
مقرب
وهــو مــا يـ
من «قسد» في حديث إلى «األخبار»،
إذ قال إنهم ينتظرون «تطبيق وعود
أمـيــركـيــة بـحـمــايــة مـنــاطـقـهــم م ــن ّ
أي
هـجـمــات تــركـيــة ج ــدي ــدة ،بـعــد إتـمــام
االنـسـحــاب مــن الـشــريــط ال ـحــدودي».
ولفت إلــى أن «عــودة األميركيني إلى
ص ــري ــن وريـ ـ ــف دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،وع ـ ــودة
ال ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة
امل ـم ـت ــدة ب ــن امل ــال ـك ـي ــة وال ـقــام ـش ـلــي،
ه ــي ج ـ ــزء م ــن ه ـ ــذه ال ـ ــوع ـ ــود» .وم ــع
ك ــل ه ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ت ــؤك ــد م ـصــادر
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق الـ ــروسـ ــي ـ ـ
التركي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
«األتراك يرفضون القبول ّ
بأي وجود
ً
سواء من الوحدات أو
عسكري كردي
قـســد أو األس ــاي ــش ...وي ـب ــدون حــزمــا
ف ــي اسـ ـتـ ـع ــداده ــم مل ـت ــاب ـع ــة الـعـمـلـيــة
العسكرية ،فــي حــال لــم ينفذ األكــراد
ً
انسحابًا كامال من املنطقة الحدودية
ب ـع ـم ــق  32كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا» ،الفـ ـت ــة إل ــى
أن «ال ـ ــروس ي ـبــذلــون ج ـه ــودًا كـبـيــرة
لتجنيب املنطقة معارك جــديــدة ،مع
جهود لتجنب أي مواجهة سورية -
تركية واسعة».
وب ـ ـخ ـ ــاف ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ــاد بــن
الـحـكــومــة ال ـســوريــة و«ق ـس ــد» نتيجة
الـ ـبـ ـي ــان ــات امل ـ ـت ـ ـضـ ــادة ،دف ـ ــع ال ـج ـيــش
الـســوري ،بتنسيق مــع «قـســد» ،أمــس،
بـتـعــزيــزات عسكرية تتضمن أسلحة
ث ـق ـي ـلــة ،ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى إلـ ــى الـحـسـكــة.
َ
وت ـ ّ
ـوج ـه ــت ال ـت ـع ــزي ــزات إلـ ــى جـبـهــتــي
ري ــف تــل تـمــر الـشـمــالــي ،وإل ــى جنوب
طريق حلب ـ الحسكة الدولي ،بهدف
تـحـصــن م ــواق ــع ال ـج ـيــش ،اس ـت ـعــدادًا
لوصول القوات املوجودة على أطراف
الرقة ،وفتح طريق إمداد بري باتجاه
الحسكة.
(األخبار)

السعودية

مؤتمر االستثمار:
غياب ابن سلمان وخاشقجي!
بسحب األرض والحجز على األمــوال
فــي ح ــال مـخــالـفــة الـتـعـلـيـمــات ،أي من
ً
دون اللجوء إلى القضاء أصال.
وسـ ـت ــوف ــر «ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة» مـ ـي ــاه ّ
ري فــي
ه ــذه املـنـطـقــة عـبــر حـفــر آب ــار بــأعـمــاق
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ــع عـ ـ ــدم الـ ـسـ ـم ــاح ب ـب ـنــاء
ّ
ـان إضــاف ـيــة عـلــى األرض الـتــي
أي م ـب ـ ٍ
يـفـتــرض تخصيصها ل ـلــزراعــة ،فيما
ستكون املحاصيل األكـثــر زراع ــة وفق
طبيعة الـتــربــة هـنــاك هــي الـخـضــروات
وال ــزي ـت ــون .وتـتـضـمــن املــرحـلــة األول ــى
مـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات  18ت ـج ـم ـعــا سـكـنـيــا
ُ
سي َّ
خصص  %60منها ألبناء سيناء،
فيما الـ  %40الباقية ألبناء املحافظات
َ
األخ ــرى .كما تـقـ ّـرر إج ــراء قرعة علنية
بــن املـتـقـ ّـدمــن الــذيــن يـحـصـلــون على
ّ
موافقات من املخابراتَ ،في ظل وعود
بتنظيم زيارات لألراضي ِلن يسحبون
كراسات الشروط قبل القرعة .والالفت
ّ
في فتح باب التملك في تلك التجمعات
ه ــو ض ـ ــرورة ت ـقــديــم األوراق ف ــي مـقـ ّـر
«الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة
سيناء» في القاهرة ،مع سداد الرسوم
والتوقيع على إقرار بااللتزام بشروط
ال ـت ـم ـلــك الـ ـت ــي ت ـض ـع ـهــا ال ـ ــدول ـ ــة .ول ــن
ّ
يـكــون مــن حــق غـيــر املـقـبــولــن التظلم
على الـقــرارات ســوى على الــورق فقط،
وخاصة أن أسباب الرفض لن ُي َ
فصح
عنها ألنها أمنية.

في نسخته الثالثة ،بدا الفتًا غياب ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
عن فعاليات مؤتمر «مـبــادرة مستقبل االستثمار» الــذي اختتم أعماله في
الــريــاض مـســاء أم ــس ،على رغــم املـشــاركــات الرفيعة املستوى الـتــي َ
طبعت
النسخة الراهنة .وما بدا الفتًا أيضًا ،أن اململكة بــدأت ّ
بطي صفحة جريمة
اغتيال جمال خاشقجي ،والتي ّ
تسببت بمقاطعة للمنتدى االستثماري العام
املاضي.
ول ــدى افـتـتــاح املــؤتـمــر أعـمــالــه يــوم الـثــاثــاء الـفــائــتَ ،وع ــد وزي ــر الـطــاقــة ،عبد
ّ
يتحدث عن االكتتاب العام لــ«أرامـكــو» .لكن ذلــك لم
العزيز بن ّسلمان ،بــأال
يحدث ،إذ أكــد في ثاني أيــام املؤتمر أن موعد الطرح األولــي ألسهم عمالق
النفط «سيحدث قريبًا ،في الوقت املناسب ،وباملقاربة املناسبة» ،وأن «القرار
سيكون سعوديًا بالتأكيد ،وتحديدًا بيد األمير محمد».
وأعلنت ُ«الهيئة العامة لالستثمار السعودية» ،أمس ،توقيع  26اتفاقًا بقيمة
إجمالية ت َّ
قدر بأكثر من  20مليار دوالر خــال مؤتمر «مـبــادرة مستقبل
ّ
االستثمار» .وأضافت إنه تم توقيع اتفاقني يوم أمس ،األول في مجال إدارة
منصات مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي ،والـثــانــي إلنـشــاء أكبر مركز ّ
تسوق
ّ
وتضمن االتفاق األول بني شركة «سماءات» وشركة
ترفيهي في الرياض.
«سبنكلر» األميركية تعاونًا مشتركًا يتم بموجبه تبادل «ونقل الخبرات
في مجاالت إدارة منصات مواقع التواصل االجتماعي ،ورفع كفاءة الظهور
الرقمي للعمالء ،إضافة إلى تحسني تجارب العمالء في الخدمات الرقمية»،
ّ
تضمن االتـفــاق الثاني بــن شركة «تــربــل فــايــف» األميركية والشركة
فيما
ّ
العقارية السعودية تعاونًا دوليًا إلنشاء أكبر مركز تسوق ترفيهي متعدد
النشاطات في مشروع الوديان في الرياض.
وكانت الهيئة قد أعلنت سابقًا عن توقيع  24اتفاقًا ضمن فعاليات املؤتمر.
وتضمنت االتفاقيات عددًا من النشاطات االستثمارية في مختلف «القطاعات
االستراتيجية» ،مــن أبــرزهــا قـطــاع الطاقة وامل ـيــاه ،إضــافــة إلــى قـطــاع ال ــدواء
والخدمات اللوجستية والبتروكيميائيات والتقنية وريادة األعمال واالبتكار.
(األخبار)
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تقرير

تعاظم التهديدات اإلسرائيلية:
نهاية «المعركة بين الحروب»؟
يحيى دبوق
رفعت إسرائيل ،أمس ،إلى أعلى املستويات ،تحذيراتها من هجوم إيراني
مشاب ٍه للهجوم على املنشآت النفطية السعودية في أيلول /سبتمبر
عليها،
ِ
املاضي ،توازيًا مع بدء اإلقرار العلني بفشل استراتيجية «املعركة بني
الحروب» ،وبأنها استنفدت فاعليتها ،وشارفت على نهايتها .وتأتي
ً
هذه التحذيرات استكماال لسلسلة مواقف وإجراءات وجلسات تقدير،
ّ
على
من بينها جلستان أخيرتان للمجلس الوزاري املصغر ،تركزتا ّ
استعراض التهديدات اإليرانية واالستعداد ملواجهتها ،وإن اقترن كل
ذلك بشبه تسليم بأن الدفاعات اإلسرائيلية «غير ّ
مهيأة» للتعامل مع
ّ
مستوى القدرة اإليرانية الذي تجلى في الهجوم األخير على السعودية.
ّ
وكرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أمس ،في ختام دورة
ضباط في الجيش اإلسرائيلي ،تهديداته ،الفتًا إلى أن «املنطقة من حولنا
عاصفة وتغلي ،والتهديدات تبرز في كل مكان ،في سوريا ولبنان وقطاع
العراق واليمن ومباشرة من إيران( ،وإذا كانت)
غزة ،وكذلك أيضًا في
ّ
التسلح من دون توقف ،فإننا لن ّ
نتردد في توجيه
تعمل على
قوات إيرانية َ
ضربة قاسية ِلن يحاول استهدافنا» .وأشار نتنياهو إلى أن «مستوى
جرأة إيران في املنطقة بات مرتفعًا ،وهو يزداد أكثر فأكثر ،على ضوء
غياب ّ
الرد على عدوانها في املنطقة» ،في انتقاد واضح إلحجام الواليات
ّ
املتحدة عن الرد على الهجمات اإليرانية في الفترة املاضية .من جهته ،قال
قائد سالح الجو اإلسرائيلي ،عميكام نوركني ،إن منظومات االعتراض
ّ
للتصدي لتهديد الصواريخ الجوالة اإليرانية ،على
الصاروخية جاهزة
ّ
رغم إقراره بأن «التحدي الدفاعي أصبح أكثر تعقيدًا» ،مضيفًا إنه «بينما
نتحدث اآلن ،منظومات الدفاع الجوي اإلسرائيلي على مختلف أنواعها
وطبقاتها في حالة ّ
تأهب ،وهي تشمل الحيتس والباتريوت ومقالع داود
والقبة الحديدية» .وكانت مصادر استخبارية قد ذكرت ،في حديث إلى
موقع «إنتيليجنس أونالين» الفرنسي أمس ،أن إيران قررت اعتماد
استراتيجية جديدة في مواجهة ّأي هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع
لها في املنطقةّ ،
مبينة أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ،قاسم
ّ
سليماني ،هو الذي بلور استراتيجية الرد تلك ،والتي حظيت بموافقة
املرشد األعلى ،علي خامنئي.
ً
ّ
اإلجراءات امليدانية ،تشي بأن
مع
مترافقة
واملواقف،
التصريحات
تلك
كل
ّ
متوثبة في هذه املرحلة ّ
للرد
ثمة تقديرًا لدى إسرائيل فحواه أن إيران
على االعتداءات اإلسرائيلية ،وربما بأحجام غير تناسبية .ويعود ذلك
إلى جملة متغيرات طرأت على ميزان القوى بني املعسكرين املتقابلني
في املنطقة ،أفضت إلى تغيير في موقف إيران وتموضعها ،من الدفاع
إلى ّ
الرد التناسبي ،وربما أيضًا الهجوم االبتدائي على إسرائيل .ومن
املتغيرات املشار إليها ،ما يرتبط تحديدًا بإيران نفسها وحلفائها،
أهم ّ
وتشغيلية كانت حتى األمس
مع تكشف ما لديهم من قدرات عسكرية ً
القريب موضع إنكار إسرائيلي الفت ،مضافة إليها «الجرأة» على اتخاذ
القرار بتفعيل هذه القدرات الستهداف الطرف اآلخر .إال أن هذا ال يلغي
وجود أسباب أخرى مرتبطة بسعي الجيش اإلسرائيلي إلى تركيز
اهتمام املستوى السياسي على تسريع تطوير املنظومات الدفاعية إزاء
القدرات ّالهجومية اإليرانية.
ّ
مواز لتعاظم التهديدات ،بدأت إسرائيل ،في تحول الفت،
على خط
ٍ
بتظهير تقديراتها ملا آلت إليه «املعركة بني الحروب» ،والتي حكمت
اعتداءاتها في السنوات القليلة املاضية ،في معظم ساحات املواجهة
مع أعدائها .و«املعركة بني الحروب» ُت َّ
عرف في إسرائيل بأنها سلسلة
ُ َّ
عمليات هجومية بوتيرة منخفضة ،تنفذ في الفترة التي تسبق الحروب،
الواسعة ،التي إن
وتهدف إلى منع تعاظم األعداء عسكريًا وإبعاد الحرب
ّ
اندلعت الحقًا ،تكون إسرائيل قادرة على حسمها سريعًا بأقل قدر من
ُّ
األثمان .انطالقًا من تلك االستراتيجية ،نفذت االعتداءات الصاخبة وغير
الصاخبة في أكثر من ساحة في املنطقة ،وتحديدًا في الساحة السورية،
في استغالل إسرائيلي النشغال الدولة السورية في مواجهة الحرب
ّ
عليها .وفي السنوات الثالث األخيرة ،تركزت «املعركة بني الحروب» على
منع «تمركز إيران» في سوريا ،وكبح تعاظم حزب الله ،ومنعه من ّ
التزود
بوسائل قتالية نوعية ،وتحديدًا بصواريخ دقيقة.
أين هي هذه االستراتيجية اآلن؟ وهل ال تزال حية؟ اإلجابة جاءت أمس
على لسان مصدر أمني إسرائيلي رفيع سابق ،في حديث إلى موقع
«املونيتور» بنسخته العبرية ،حيث قال إن «املعركة بني الحروب» وصلت
إلى نهاية طريقها ،عازيًا ذلك إلى أسباب متراكمة :نقل األنشطة اإليرانية
(التسليحية) من سوريا إلى لبنان الذي ال تهاجمه إسرائيل منذ أكثر
من  13عامًا؛ ردود الفعل الروسية التي باتت أكثر إشكالية بالنسبة إلى
إسرائيل؛ الثقة اإليرانية بالنفس ،والتي َت ّ
سبب بها غياب الفعل واالنكفاء
األميركيني عن املنطقة .وأضاف إن «إسرائيل تفهم أن استمرار املعركة
بني الحروب معناه اندالع حرب ،وليس أكيدًا أن هناك في القدس (املحتلة)
من سيتخذ قرارًا كهذا اآلن».
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العالم

العراق

تقرير

سحب «الدعم ّ السريع» من اليمن:
«حميدتي» يبيض صفحته؟

تسارع االتصاالت لتحصين الحكومة

تجاوب «صدري»
مع الوساطات
تسارعت ،في خالل الساعات
الماضية ،االتصاالت بين عادل عبد
المهدي ومقتدى الصدر وهادي
العامري ،من أجل تحصين االئتالف
الحكومي الذي بدا أخيرًا أنه على
وشك االنفراط .ووفقًا للمعلومات،
فإن الصدر يبدي تجاوبًا حيال مساعي ّ
التوسط ،في ما يمكن أن يسفر عن حل
لألزمة ،وتخفيض ّ
لحدة التوترات األمنية
نور أيوب
ثالثة خطوط متوازية ّ
تسيدت املشهد
الـسـيــاســي ال ـعــراقــي أم ــس .األول ،من
ّ
شــأنــه أن ي ـكــون مـنـطـلـقــا ل ـحــل األزم ــة
املفتوحة الـتــي تعيشها ال ـبــاد ،وهو
يقوم على تطويق الـخــاف بــن زعيم
«الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري» م ـق ـت ــدى ال ـص ــدر
م ــن ج ـهــة ،وال ـح ـكــومــة بــرئــاســة ع ــادل
عـبــد امل ـهــدي وزع ـيــم «تـحــالــف الفتح»
هادي العامري من جهة ثانية .ووفقًا
مل ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،فـ ــإن «ال ـع ـمــل
ـار ع ـلــى تـفـعـيــل خ ـط ــوط االت ـص ــال
جـ ـ ٍ
ب ــن األطـ ـ ـ ــراف الـ ـث ــاث ــة» ،األمـ ـ ــر ال ــذي
ب ــدأ بــالـفـعــل خ ــال ال ـســاعــات القليلة
امل ــاضـ ـي ــة ،س ـع ـيــا إلـ ــى مل ـل ـم ـلــة األزم ـ ــة،
درءًا ّ
ألي م ـض ــاع ـف ــات أم ـن ـي ــة كــالـتــي
وقـعــت فــي  25تشرين األول /أكتوبر
املاضي .وتفيد املعلومات بأن «تطورًا
إيجابيًا والفـتــا ظهر أخـيـرًا على خط
ّ
العالقة التي توترت في األيام الفائتة،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا س ـي ـن ـع ـك ــس إي ـ ـجـ ــابـ ــا ع ـلــى

الـتـشـكـيـلــة الـحـكــومـيــة وأدائـ ـه ــا» ،إلــى
جــانــب ال ـت ـعــاون عـلــى ضـبــط ال ـشــارع،
وامتصاص النقمة الشعبية ،والعودة
ب ــامل ـش ـه ــد إل ـ ــى مـ ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ــه ق ـب ــل 1
تشرين األول.
الـصــدر ،الــذي ُحـ ّـمــل مسؤولية الكثير
مـمــا ي ـجــري ،أظ ـهــر فــي خ ــال الـجــولــة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن االتـ ـ ـص ـ ــاالت اس ـت ـع ــدادًا
للتعاون مــع الـعــامــري ،الــذي سبق أن
رفـ ــض م ـق ـتــرحــه ب ــامل ـض ـ ّـي ف ــي سـحــب
ال ـث ـقــة م ــن ع ـبــد املـ ـه ــدي ،وال ـب ـحــث عن
بـ ــديـ ــل ل ـ ــه ،عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن الـ ـق ــوى
السياسية ّ
املكونة لـ«الفتح» ،واملنبثقة
من «الحشد الشعبي» ،ترفض ،شأنها
ش ــأن م ـكــونــات مـحـلـيــة أخـ ــرى وق ــوى
إقـلـيـمـيــة فــاع ـلــة ف ــي الـ ـع ــراق ،إس ـقــاط
الحكومة قبل إتمام واليتها القانونية،
وهـ ـ ــذا م ــا س ـ ــرى ح ـت ــى ع ـل ــى ح ـكــومــة
حيدر العبادي .وعليه ،فإن ّ
أي حديث،
وفق معلومات «األخبار» ،عن إسقاط
الحكومة أو استقالة عبد املهدي ،هو
ٌ
بعيد مــن الــواقــع ،فيما يـجــري العمل
على إيـجــاد مخرج مــن امل ــأزق الــراهــن،
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل اقـ ـتـ ـن ــاع ب ـ ــأن رك ـ ـ ــوب مــوجــة
الشارع لتحقيق أغراض سياسية بات

ّ
يقدم برهم صالح
نفسه كـ«ضامن»
للمطالب الشعبية
وكخيار إنقاذي للبالد

لـعـبــة واض ـح ــة ،وأن اسـتـطــالــة األزم ــة
القائمة من شأنها خدمة طرف واحد
هو واشنطن وحلفاؤها في املنطقة .إذ
إن «املشروع األميركي بإحداث فوضى
دامـيــة فــي الـعــراق ال يــزال قائمًا» وفق
م ــا ي ـقــول م ـصــدر مـطـلــع ل ــ«األخ ـب ــار»،
مـضـيـفــا إن «ل ـح ـظــة االق ـت ـت ــال األه ـلــي
ُي َ
عمل على تهيئة ظروفها ،وإن جميع
ُ
األطــراف قد تستدرج إليها في لحظة
مجنونة».
ٍّ
ـواز ،ثمة ترقب اليوم
ـ
م
ـان
ـ
ث
على خــط ٍ
ٍ
لخطبة «املرجعية الدينية العليا» (آية
الله علي السيستاني) ،بعد الخطبة
امل ــاضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي دع ـ ــت إل ـ ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام
بــ«سـلـمـيــة ال ـت ـظــاهــر» ،وعـ ــدم اع ـتــداء
ُ ٍّ
ك ــل مــن ال ـقــوات األمـنـيــة واملتظاهرين
عـ ـل ــى ب ـع ـض ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض .وخـ ــرجـ ــت،
أم ـ ـ ــس ،دعـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـوات عـ ــن ق ـ ــوى م ـح ـســوبــة
عـ ـل ــى «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
تظاهرات اليوم في «ساحة التحرير»
وس ــط الـعــاصـمــة ب ـغ ــداد ،ورف ــع صــور
الـسـيـسـتــانــي ،واالل ـت ــزام بتوجيهاته،
«ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وأه ـ ـل ـ ــه ضــد
الـفــاســديــن وال ــدخ ــاء» .دع ـ ٌ
ـوات ســارع
ٌ
مصدر مسؤول في مكتب السيستاني
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـي ـه ــا ب ــال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
«ضرورة عدم استغالل اسم املرجعية
أو رفــع صــورهــا مــن ِقـ َـبــل ّ
أي مجاميع
م ـشــاركــة ف ــي ال ـت ـظــاهــرات م ــن أنـصــار
القوى السياسية أو غيرهم» ،والتأكيد
أن املــرجـعـيــة «ت ــدع ــم وت ـ ّ
ـؤي ــد املـطــالــب
اإلصــاحـيــة للمتظاهرين السلميني،
وال ت ـ ـفـ ـ ّـرق بـ ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــا امل ـط ــال ـب ــن
توجهاتهم».
باإلصالح ٌ على اختالف
ً
وهــو مــوقــف قــرأ فيه البعض «ضــربــة
للمحسوبني على طهران ،ورفضًا من
ِق َبل النجف لوضعها في معسكر دون
ّ
آخر» ،فيما أكدت مصادر في «الفتح»

تتفاوت التقديرات في شأن
قيام محمد حمدان دقلو
(حميدتي) بسحب قوات
تقترب من نحو  10آالف
مقاتل من اليمن .فما بين
من
الموقف
السعودي ّ
ّ
ذلك ،والتخوف من تسلل
عناصر من «بوكو حرام» إلى
السودان ،والطموح السياسي
لدقلو ،يبدو أن الثابت الوحيد
هو محاولة الرجل تحسين
صورته في الشارع
الخرطوم ـــ مي علي

من التظاهرات المستمرة في «ساحة التحرير» ،وسط العاصمة بغداد (أ ف ب)

أن «ع ـ ـصـ ــر الـ ـ ـي ـ ــوم س ـي ـش ـه ــد ح ــراك ــا
لجميع ال ـقــوى» ،الفـتــا إلــى معلومات
عـ ــن ن ـي ــة «م ـم ـث ـل ــي امل ــرج ـع ـي ــة ق ـي ــادة
تـظــاهــرات سلمية بـعــد صــاة الظهر،
تـطــالــب ب ــاإلص ــاح وتـحـقـيــق املطالب
املعيشية ،ونحن سنكون جزءًا منهم،
ألننا منهم».
وإن كــان مــن الطبيعي ،وفــق مـصــادر
«الفتح» ،نــزول فئة تــرى أن من حقها
املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات م ــن دون
أن «ت ـ ــرك ـ ــب م ــوجـ ـتـ ـه ــا» ،أو تـ ـح ــاول
اسـ ـتـ ـحـ ـص ــال مـ ـك ــاس ــب مـ ـنـ ـه ــا ،ف ــإن ــه
وعـلــى الـخــط امل ــوازي الـثــالــث ،ثمة من

ي ـحــاول امل ـضـ ّـي فــي اسـتـثـمــار الـشــارع
مــن أج ــل تـعــزيــز ح ـضــوره فــي املشهد
السياسي .وفــي هــذا اإلطــار ،بــدا الفتًا
أمـ ــس أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،بــرهــم
ص ــال ــح ،ح ـ ــاول فـ ــرض ن ـف ـســه كـخـيــار
إنقاذي للبالدّ ،
مكررًا مضمون رسالة
ً
ـاوال من
عبد املـهــدي إلــى ال ـصــدر ،م ـحـ ِ
خ ـ ــال ذل ـ ــك ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى ض ـ ــرورة
استقالة الحكومة وإج ــراء انتخابات
«الضمانة
مـبـكــرة ،على أن يـكــون هــو ٌ
الــدسـتــوريــة» إلجــرائـهــا .مــوقــف يظهر
أن ص ــال ــح حـ ـ ــاول م ــن خ ــال ــه مـ ـ ــداراة
فشله والـقــوى السياسية فــي اإلعــان

ٌ
عــن «وثـيـقــة إصــاحـيــة» ســرى حديث
عن إمكانية صدورها خالل الساعات
املاضية .وليس تصريح صالح أمس
هو األول الذي يثير عالمات استفهام،
إذ إن مجمل األداء السياسي للرجل
ب ـ ــات مـ ــوضـ ــع ت ـ ـس ـ ــاؤل ،وخ ـص ــوص ــا
ّ
فــي ظــل اش ـتــداد التنافس بــن رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وامل ــؤسـ ـس ــات األخـ ـ ــرى،
وس ـعــي رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الحثيث
إلـ ــى فـ ــرض نـفـســه ك ــ«ق ــائ ــد ض ـ ــرورة»
لــأكــراد ،أو أن يكون فــي الـحـ ّـد األدنــى
نـ ـ ّـدًا ف ــي الـسـلـيـمــانـيــة آلل ب ــرزان ــي في
أربيل.

ع ـلــى ن ـحــو م ـفــاجــئ ،أع ـلــن قــائــد «ق ــوات
ال ــدع ــم ال ـس ــري ــع» ،مـحـمــد ح ـم ــدان دقـلــو،
ال ـش ـه ـيــر ب ــ«ح ـم ـي ــدت ــي» ،س ـح ــب ع ـشــرة
آالف من قواته املشاركة في الحرب التي
يشنها «الـتـحــالــف» بـقـيــادة الـسـعــوديــة
عـلــى ال ـي ـمــن .وع ـلــى رغ ــم أن سـحــب تلك
القوات يأتي مع انتهاء مدة خدمتها ،إال
أن «حميدتي» أكد أنه ال ينوي استبدال
قـ ـ ــوات أخـ ـ ــرى بـ ـه ــا ،م ــا ي ـع ـنــي تـخـفـيــف
عــدد املشاركني في حــرب اليمن ،والذين
ُي ـقـ َّـدرون بنحو ثــاثــن ألــف مقاتل وفق
إح ـصــاءات غير رسمية .ويـقــول مصدر
فــي ال ـج ـيــش ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن األس ـبــاب
التي دفعت حميدتي إلى قــراره ذاك هي
«الـحــاجــة إلــى تلك ال ـقــوات فــي التصدي
لـجـمــاعــة ب ــوك ــو حـ ــرام ال ـت ــي تـنـشــط في
ّ
وتتمدد
الجنوب الغربي من حدود البالد
ح ـتــى الـ ـح ــدود م ــع ل ـي ـب ـيــا ،وهـ ــي بــاتــت
تشكل خـطـرًا على ال ـس ــودان» .وفــي هذا
اإلط ــار ،كــان الفـتــا التحذير ال ــذي أطلقه
املفكر السوداني ،الحاج وراق ،األسبوع
ّ
املــاضــي ،مــن تـســلــل عـنــاصــر مــن «بــوكــو
حــرام» ،إذ قال في منتدى في الخرطوم:
«ل ـ ّ
ـدي معلومات عــن تسلل عناصر من
بوكو حرام تحت عنوان تطبيق الشريعة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة الس ـت ـم ــال ــة

العاطفة العامة للمسلمني» .وفي تعليقه
على هــذه التصريحات ،ناشد القيادي
ف ــي ق ــوى «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،محمد
عـصـمــت ،األم ــن «أخ ــذ الـحـيـطــة وال ـحــذر
من هجمات إرهابية محتملة» .والواقع
أن تـمـ ّـدد «بــوكــو ح ــرام» داخ ــل الـســودان
غ ـيــر مـسـتـبـعــد ،ك ـمــا ي ــرى امل ـخ ـتــص في
الشأن األفريقي ،حسن مكي ،الذي يلفت
إل ــى أن ال ـج ـمــاعــة م ــوج ــودة «ف ــي مثلث
ال ـب ــرن ــو ال ـ ــذي ي ـم ـتـ ّـد م ــن نـيـجـيــريــا إلــى
تشاد والكاميرون والسودان ...التواصل
عـبــر الـتـقــاطــع الـقـبـلــي م ــوج ــود ،ل ــذا من
غير املستبعد ّ
تمدد الجماعة داخل هذا
املـثـلــث» .ويضيف مـكــي ،فــي حــديــث إلى
«األخبار» ،إن تمركز الجماعة األساسي
ه ــو داخ ـ ــل مـنـطـقــة م ـي ــدغ ــري (عــاص ـمــة
واليــة البرنو) ،وهي حاليًا «تسعى إلى
إعادة سيطرتها على اإلقليم كله».
في مقابل السبب الــذي تسوقه مصادر
ال ـج ـي ــش ،ذك ـ ــرت وك ـ ـ ــاالت أنـ ـب ــاء عــاملـيــة
أن ق ــائ ــد «ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـس ــري ــع» اتـ ـف ــق مــع
ّ
ّ
السعوديني على أنه لن تحل محل القوات
امل ـع ــادة ق ــوات أخـ ــرى ،ألن «ال ـق ـتــال على
األرض تضاءل خالل األشهر األخيرة».
ل ـك ــن دقـ ـل ــو واف ـ ـ ــق ع ـل ــى بـ ـق ــاء آالف مــن
الجنود هناك «لتدريب القوات اليمنية»،
مــن دون الكشف عــن عديد الـقــوات التي
غ ــادرت عـلــى م ــدى الـشـهــريــن املــاضـيــن.
ُ َ
وع ـل ــى رغ ــم أن ال ـس ـبــب امل ـع ــل ــن لـخـطــوة

«ح ـم ـيــدتــي» ي ـب ــدو واق ـع ـي ــا ،إال أن ــه من
ً
غطاء ألسباب
وجهة نظر البعض يمثل
م ـغــايــرة .إذ تــزامـنــت ع ــودة الـجـنــود من
الـ ـيـ ـم ــن مـ ــع سـ ـح ــب قـ ـ ـ ــوات مـ ــن «الـ ــدعـ ــم
السريع» من نقاط مختلفة من الخرطوم،
لـتـتـمــركــز مـكــانـهــا قـ ــوات تـتـبــع الـجـيــش
قبالة القصر الجمهوري وعند مداخل
الجسور التي تؤدي إلى العاصمة .كما

ّ
لم ُيعلن ِبدقة عدد
القوات التي سحبت ،لكن
لن ُي َ
رسل بديل منها

رافــق ذلــك حضور كثيف على املستوى
الشعبي عبر تسيير الـقــوافــل الصحية
ّ
إلــى الــواليــات ،واملـســاهـمــة فــي حــل أزمــة
املــواصــات بتسخير السيارات التابعة
لـ«الدعم السريع» لنقل املواطنني ،وهو
م ــا ُيـ ـق ـ ّـدر أن يـسـهــم ف ــي م ـحــو ال ـص ــورة
الـسـلـبـيــة ل ــدى ال ـش ــارع عـنـهــا ،وخــاصــة
أن ـهــا املـتـهــم الــرئ ـيــس بــارت ـكــاب مـجــزرة

تزامن إعالن االنسحاب مع إخالء «الدعم السريع»
مواقع مهمة في الخرطوم وتسليمها للجيش (من الويب)

ال ـق ـي ــادة ال ـع ــام ــة ف ــي حـ ــزيـ ــران /يــونـيــو
امل ــاض ــي .ومـ ــن ه ـن ــا ،يـ ــرى م ــراق ـب ــون أن
تـلــك ال ـخ ـطــوات ت ـن ــدرج ف ــي إطـ ــار سعي
ّ
«ح ـم ـي ــدت ــي» ،ف ــي ظ ــل ان ـش ـغــال حـكــومــة
عبد الله حمدوك باملشكالت االقتصادية
املــوروثــة من العهد السابق ،إلــى تكوين
دولة داخل دولة ،باالستفادة من الثروة
الهائلة التي يمتلكها من سيطرته على
ذهـ ــب ج ـبــل ع ــام ــر ف ــي دارف ـ ـ ــور (غ ـ ــرب)،
ّ
والتي تضخ في خزينته الخاصة ،وفق
م ـصــادر مـطـلـعــة ،مــا يــربــو عـلــى مليون
دوالر شـ ـه ــري ــا .وي ـل ـف ــت أص ـ ـحـ ــاب ه ــذا
الــرأي إلى أن طموحات دقلو لن ّ
يحدها
منصب عضو في «السيادي» ،ولذا فهو
يسعى إلى دور في املشهد السياسي.
في املقابل ،يرى املحلل السياسي ،حاج
حمد ،أن سحب «الدعم السريع» وتجنب
إرسـ ـ ـ ــال آخـ ــريـ ــن «خ ـ ـطـ ــوة فـ ــي االتـ ـج ــاه
الـصـحـيــح ،شــريـطــة أن يـتــم ذل ــك باتفاق
مع دول التحالف ،وأن يكون االنسحاب
ّ
متدرجًا ...هكذا يكون االنسحاب خطوة
فــي إكـمــال سياسة ال ـســودان الخارجية
الـجــديــدة» .ويـقــول حمد ل ــ«األخ ـبــار» إن
ّ
«تعقيدات الوضع اإلقليمي تتطلب عدم
اتـخــاذ مــوقــف أح ــادي مــن حميدتي ،بل
يجب أن يكون موقف دولة تتبعه خطوات
دبلوماسية لتوضيح أن السودان ليس
طــرفــا فــي الـحــرب على الـيـمــن» ،مضيفًا:
«ي ـف ـت ــرض أن ت ـت ـبــع ذلـ ــك إعـ ـ ــادة هيكلة
الـجـيــش ودم ــج الــدعــم الـســريــع فـيــه ،وال
ّ
سيما مع مساعي السالم التي تتبناها
الحكومة مــع الـحــركــات املسلحة إلعــادة
ّ
دم ــج قــوات ـهــا ونـ ــزع ســاح ـهــا .ه ــذا كــلــه
ّ
يتطلب وجــود جيش موحد دون قوات
ُ
مـ ــوازيـ ــة لـ ـ ــه» .ي ــذك ــر أن س ـح ــب ال ـق ــوات
ّ
ال ـســودان ـيــة م ــن ال ـي ـمــن شــكــل أح ــد أب ــرز
مطالب الثورة التي أطاحت عمر البشير،
وال سيما بعد فقدان الكثير من األرواح
ه ـن ــاك .غ ـيــر أن ال ـق ــائ ــد األع ـل ــى لـلـقــوات
املسلحة ورئ ـيــس «املـجـلــس الـسـيــادي»،
عبد الـفـتــاح الـبــرهــان ،لطاملا أكــد الـتــزام
السودان بما تم االتفاق عليه في السابق
مع السعودية واإلمارات في شأن اليمن،
راه ـنــا م ـغ ــادرة ال ـق ــوات ال ـســودان ـيــة بما
يقرره «التحالف».

تقرير

انطالق إجراءات عزل ترامب رسميًا :نحو جلسات استماع علنية
اتخذ مجلس النواب األميركي،
أمس ،خطوة كبيرة ضمن جهوده
لمساءلة دونالد ترامب ،تمهيدًا لعزله.
ووافق المجلس على قواعد
المرحلة التالية في التحقيق الذي
يقوده الديموقراطيون ،ومنها
عقد جلسات علنية
ب ــدأت مـعــركــة ع ــزل الــرئـيــس األمـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب الـحـقـيـقـيــة ،أمـ ــس ،مع
ّ
املخصصة لهذا اإلجــراء
انتقال اآللـيــة
إل ـ ــى م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة أكـ ـث ــر خـ ـط ــورة،
تمثلت فــي تـصــويــت الــديـمــوقــراطـيــن
في مجلس النواب على مشروع قانون
ي ـحـ ّـول جـلـســات االسـتـمــاع إلــى العلن،
فـ ــي إطـ ـ ــار ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي ال ـف ـض ـي ـحــة
األوكــران ـيــة .عـنــاويــن تفصيلية كثيرة
تظهر هـنــا ،تـبــدأ مــن الـتـحـ ّـدي العلني
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لحجج الرئيس وتبريراته وال تنتهي
بإحراجه أمــام الــرأي الـعــام ،خصوصًا
ُ
إذا مــا أخ ــذت فــي االعـتـبــار شخصيته
امل ـث ـي ــرة ل ـل ـجــدل وم ــواق ـف ــه املـتـنــاقـضــة
والقابلة للدحض أو التأويل من قبل
الخصم والحليف.
فـ ـ ــور الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،نـ ـ ـ ـ ّـدد تـ ــرامـ ــب عـبــر
موقع «تويتر» بـ«أكبر حملة مطاردة
س ـي ــاس ـي ــة فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ األمـ ـي ــرك ــي»،
بينما حرصت الرئيسة الديموقراطية
ملجلس النواب ،نانسي بيلوسي ،على
تأكيد أن «ديموقراطيتنا على املحك».
بمعنى أكـثــر دق ــة وتـعـبـيـرًا عـ ّـمــا ذهــب
ّ
إليه كل من ترامب وبيلوسي ـ ـ كل وفق
وجهة نظره ـ فقد ّأسس مجلس النواب
ذو الـغــالـبـيــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة لخطوة
تــاريـخـيــة تـضــع مصير الــرئـيــس على
املحك ،عبر اعتماده قرارًا يرسي إطارًا
رسميًا لعمليات التحقيق ،بتأييد 232
نائبًا مقابل معارضة  ،196وذلــك بعد
أكثر من عشرين عامًا على آخر عملية
تـصــويــت افتتحت بـهــا آلـيــة ع ــزل ضد
الرئيس بيل كلينتون .وبينما بـ ّـررت

بيلوسي :الجلسات العلنية حتى يتمكن األميركيون من «تكوين رأيهم الخاص بشأن الوقائع» (أ ف ب)

بيلوسي السبب وراء نقل الجلسات
إل ــى الـعـلــن ،حـتــى يتمكن األمـيــركـيــون
مـ ــن «تـ ـك ــوي ــن رأي ـ ـهـ ــم ال ـ ـخـ ــاص ب ـشــأن
الوقائع» ،فقد ّ
رد البيت األبيض ُمعلنًا
أن «هـ ــذا غ ـيــر عـ ــادل وغ ـي ــر دس ـت ــوري
ومعاد ألميركا في جوهره» ،فيما ّندد
النواب الجمهوريون بـ«مهزلة» تهدف
إلى إسقاط نتائج انتخابات .2016
م ــا ه ــو مــؤكــد أن األمـ ــور ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ت ـت ـجــه إل ـ ــى ن ـ ــوع ج ــدي ــد مــن
ال ـك ـبــاش ال ـس ـيــاســي ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يـسـتـبـســل ف ـي ــه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون فــي
اسـتـخــدام كــل مــا يمكن أن يـســاعــد في
إزاحة ترامب من البيت األبيض ،بينما
يحارب الرئيس وحلفاؤه بكل ما لديهم
من وسائل .فبعد سنوات على التشكيك
ف ــي س ـل ــوك ت ــرام ــب م ــن زوايـ ـ ــا ع ــدي ــدة،
يسعى الديموقراطيون اآلن إلى تقديم
حالة أكثر ثباتًا ،تتركز على محاوالت
ترامب إجبار الحكومة األوكرانية على
التحقيق فــي أعـمــال خصمه الرئاسي
املحتمل جو بايدن .املزايا التي يعتمد
عـلـيـهــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ض ـمــن هــذه

امل ـق ــارب ــة ،ه ــي أن ـهــا مـ ّ
ـدع ـمــة بـشـهــادات
أدلى بها مسؤولون سابقون وحاليون
ف ُــي اإلدارة ،خ ــال جـلـســات االسـتـمــاع
ّ
املغلقة .ومــن هــذا املنطلق ،يتركز جزء
ّ
من استراتيجيتهم على مواجهة حجة
الـجـمـهــوريــن ب ــأن عملية ال ـعــزل كانت
ح ـتــى اآلن خ ــدع ــة س ــري ــة .ف ـقــد اخ ـتــار
البيت األبيض ومناصروه اللجوء إلى
استراتيجية دفاع يتفادون من خاللها
ّ
التطرق إلى أعمال الرئيس ،عبر التركيز
على تشويه عملية اإلقــالــة ،معتبرين
أنها غير شرعية وغير عادلة.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،سـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــري جـ ـلـ ـس ــات
االس ـت ـم ــاع أمـ ــام لـجـنــة االس ـت ـخ ـبــارات
الـتــابـعــة ملجلس ال ـن ــواب ،بـقـيــادة آدام
شيف .وعندما تنتهي هذه اللجنة من
عملها ،ستقوم بــإرســال الــدالئــل التي
توصلت إليها إلى لجنة القضاء ،التي
ُ
قــد ت ـجــري جـلـســات اسـتـمــاع إضــافـيــة
قبل إصدار محضر اتهام ضد الرئيس.
وكما حصل خــال جلسات االستماع
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـح ــاول ــة ع ـ ــزل ك ـل ـي ـن ـتــون،
سـ ُـي ـس ـمــح ل ـل ـج ـم ـهــوريــن بــاس ـتــدعــاء

ش ـهــودهــم ،فـقــط ف ــي ح ــال قـبــل رئـيــس
لجنة االستخبارات بذلك .وإذا رفض،
فـ ــإن هـ ــذا األم ـ ــر سـيـخـضــع لـتـصــويــت
اللجنة كاملة .كذلكُ ،
سيسمح للرئيس
ومـحــامـيــه بــاملـشــاركــة وط ــرح األسـئـلــة
على الشهود ،ولكن ليس قبل انتقال
اإلجراءات إلى لجنة القضاء .ولعل أبرز
خــروج عــن الـســوابــق هــو أحــد األحكام
الذي يتعلق باللجنة القضائية ،والذي
ي ـن ــص ع ـل ــى أن ـ ــه إذا رف ـ ــض ال ــرئ ـي ــس
«بشكل غير قــانــونــي» تقديم الشهود
أو الدالئل للجان التحقيق ،فإن رئيس
اللجنة يملك السلطة التقديرية لفرض
الـحــل املـنــاســب لــذلــك ،بما فيها رفض
ّ
محددة من ترامب أو محاميه
طلبات
السـ ـت ــدع ــاء أو اسـ ـتـ ـج ــواب ال ـش ـه ــود.
وهـ ــذا م ــا جـعــل الـبـيــت األب ـي ــض يـنـ ّـدد
ً
ـاال» ،فــي حــن ّ
ردت
بما اعـتـبــره «اح ـت ـيـ
بيلوسي ،مؤكدة أن «القواعد عادلة».
من جهة أخرى ،تبدو مثل هذه القواعد
حــاجــة أســاسـيــة ،ال ّ
سيما أن املخاطر
كـبـيــرة جـ ـدًا ،والـتـهــم املــوجـهــة لترامب
خطيرة جدًا .فقد كان الديموقراطيون

قد استمعوا إلى حوالى 12دبلوماسيًا
ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارًا لـ ـلـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض فــي
ج ـل ـس ــات م ـغ ـل ـقــة ،وت ـف ـي ــد امل ـع ـلــومــات
الـتــي تـسـ ّـربــت عــن هــذه الجلسات بأن
سفراء ومسؤولني كبارًا أدلوا بإفادات
ُمقلقة ،بعضها يدين البيت األبيض.
ك ــذل ــك ،ك ـش ـفــوا ال ـج ـه ــود ال ـت ــي بــذلـهــا
ألشهر ّ
مقربون من الرئيس ،بمن فيهم
محاميه الشخصي رودي جولياني،
ع ـلــى هــامــش ال ـق ـن ــوات الــدبـلــومــاسـيــة

ّندد ترامب
بـ«أكبر حملة مطاردة
سياسية في
التاريخ األميركي»

ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،ل ــدف ــع ك ـي ـي ــف إل ـ ــى ت ـقــديــم
معلومات ُمحرجة بشأن بايدن.
بالرغم مــن كــل مــا تـقـ ّـدم تجدر اإلشــارة
إلــى نقطة أساسية ،وهــي أن الدستور
األم ـي ــرك ــي ال ي ـع ـطــي سـ ــوى ال ـخ ـطــوط
الـعــريـضــة ل ـعــزل الــرئ ـيــس .لـ ــذا ،اكتفى
بتكليف مجلس النواب بتوجيه االتهام
إليه ،ومنح مجلس الشيوخ صالحية
محاكمته .ونظرًا إلى سيطرة األغلبية
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ع ـل ــى م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
الـ ـ ــذي تـ ـع ــود ل ــه ك ـل ـمــة ال ـف ـص ــل ،ت ـبــدو
إقالة الرئيس غير ّ
مرجحة في املرحلة
الـحــالـيــة .ولـكــن يـبــدو أن كــل مــا يسبق
هــذه الـخـطــوة سيحصل بالفعل ،على
الرغم من أن الجدول الزمني لذلك يبقى
غــام ـضــا .لـ ــذا ،يـعـمــل الــديـمــوقــراطـيــون
على عــدم ال ـتـ ّ
ـورط فــي مـعــارك قضائية
ربطًا بكل وثيقة أو شاهد عدائي كسبًا
للوقت ،وال سيما أن عــددًا من الشهود
ك ــان ــوا ق ــد حـ ـ ّـولـ ــوا ط ـلــب اس ـتــدعــائ ـهــم
للمثول أمــام لجنة االسـتـخـبــارات ،إلى
القضاء.
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات

العالم

ّ
تقسيم كشمير أمرًا واقعًا :مودي يعزز قبضته
ُ
ٌ
ّ
التحوالت فرضت على إقليم
مزيد من
كـشـمـيــر ،مــع دخ ــول ق ــرار تقسيم واليــة
جامو وكشمير الهندية ّ
حيز التنفيذ،
بـ ـع ــد نـ ـح ــو ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر ِمـ ـ ــن إلـ ـغ ــاء
حكمها الذاتي ،وتاليًا خفض مرتبتها
إل ــى منطقة إداري ـ ــة ،مــع مــا يعنيه ذلــك
م ــن إلـ ـغ ــاء ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة ال ـخــاصــة
بــال ـك ـش ـم ـيــريــن ،وإخ ـ ـضـ ــاع مـنـطـقـتـهــم
لقبضة رئيس الــوزراء الهندي ،ناريندا
مودي ،وحكومته الهندوسية القومية.
يوم أمــس ،بدت شــوارع الشطر الهندي
م ـ ــن كـ ـشـ ـمـ ـي ــر ،حـ ـي ــث أغـ ـلـ ـق ــت امل ـت ــاج ــر
وامل ـك ــات ــب أب ــواب ـه ــا ،م ـه ـج ــورة ،م ــع بــدء
س ــري ــان ق ــرار الـحـكــومــة الـهـنــديــة إلـغــاء
الحكم الذاتي لإلقليم وتفكيكه ليصبح
م ـكـ َّـونــا مــن إقـلـيـمــن منفصلني إداريـ ــا،
هما« :جامو وكشمير» و«الداخ» .قـ ٌ
ـرار
ّ
ً
ُي ـش ـكــل إخ ـضــاعــا كــامــا لـشـطــر اإلقـلـيــم
ً
الـ ــذي تـسـيـطــر عـلـيــه ال ـه ـنــد ،ف ـضــا عن
ّ
ك ــون ــه يـ ـع ــزز ق ـب ـضــة ح ـك ــوم ــة ن ــاري ـن ــدا
َ
مـ ــودي ف ــي مـنـطـقــة م ـت ـنــازع عـلـيـهــا مع
الجارة اللدودة ،باكستان.
منذ الخامس من آب /أغسطس املاضي،
تفرض الهند إغــاقــا شبه كامل إلقليم
جــامــو وكشمير وســط إجـ ــراءات أمنية

ّ
مشددة ،بعد إلغائها الوضع القانوني
الخاص (املادة  370من الدستور) الذي
ّ
كان يتمتع به اإلقليم .وأثار قرار مودي
ت ـغ ـي ـيــر وض ـ ــع اإلقـ ـلـ ـي ــم غ ـض ــب إسـ ــام
أب ــاد الـتــي ذهـبــت الــى حـ ّـد التحذير من
رد عسكري ّ
اللجوء إلى ٍّ
ضد نيودلهي،
ُ ّ
ق ـبــل أن ت ـخ ــف ــص م ـس ـتــوى الـتـصـعـيــد.

ّ
ً
توقع مودي «مستقبال
مشرقًا» لمنطقة
الهيماليا التي شهدت
نزاعات دامية

لـكــن سـيــاســة الـهـنــد هــذه تـجــاه كشمير
تـتــاءم مــع النهج األوس ــع نطاقًا تجاه
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،ك ــون ـه ــا عـ ـم ــدت إل ـ ــى جـعــل
َ
اإلق ـل ـيــم امل ـت ـنــازع عـلـيــه أرض ــا خاضعة

لـسـيــادة تـشــاركـيــة ،وجـ ّـردتــه مــن صفته
ب ــاع ـت ـب ــاره ق ـض ـيــة ن ـ ــزاع س ـي ــاس ــي مــع
ج ــارت ـه ــا .وف ـي ـمــا س ـعــت إل ــى املـحــافـظــة
على الوضع اإلقليمي الــراهــن كما هو،
ك ــانــت م ـســاعــي إسـ ــام أبـ ــاد ت ـص ـ ّـب ّفي
خانة «تــدويــل» الـنــزاع ،على أمــل تدخل
أط ـ ـ ــراف ث ــال ـث ــة ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى حـكــومــة
مـ ــودي .مــن هّ ـنــا ،ج ــاء ع ــرض الــواليــات
املتحدة التدخل بـ«رضى الطرفني» ،إال
ّ
أن الهند لطاملا أكــدت أن قضية كشمير
مسألة داخلية ،وأنها ترفض االنتقادات
ال ـخــارج ـيــة وم ـق ـتــرحــات ال ــوس ــاط ــة في
األزم ـ ـ ـ ــة ،خ ــاف ــا مل ــا س ـع ــى إلـ ـي ــه رئ ـيــس
الوزراء الباكستاني ،عمران خان.
واع ـت ـبــارًا مــن منتصف لـيــل األرب ـع ــاء ـ ـ
ال ـخ ـم ـيــس ،دخـ ــل ق ـ ــرار تـقـسـيــم اإلق ـل ـيــم
إلـ ــى مـنـطـقـتــن إداري ـ ـتـ ــن مـنـفـصـلـتــن،
ُ
تحكمهما نيودلهي بشكل مباشرّ ،
حيز
ّ
ً
التنفيذ .وفيما توقع مــودي «مستقبال
مشرقًا» ملنطقة الهيماليا التي شهدت
عـلــى مــدى سـنــوات نــزاعــات دام ـيــة ،قــال
وزير الداخلية الهندي ،أميت شاه ،الذي
كشمير،
يقود استراتيجية التعامل مع ّ
إن «حلم دمج جامو وكشمير تحقق».
وفيما بدأت الهند ،التي تشهد صعودًا

ملحوظًا ،تنظر إلى نفسها نظيرًا للصني
ول ـي ــس مـنــافـســا ّ ل ـبــاك ـس ـتــان ،وتـ ــرى أن
الوقت حان للتوقف عن تبديد طاقاتها
بــاملـنــافـســة مــع جــارت ـهــا ،ت ـعــارض بكني
بشكل قاطع ما أقدمت عليه نيودلهي،
ذلك أن األخيرة «أعلنت رسميًا إقامة ما
ّ
يسمى منطقة جامو وكشمير ومنطقة
ّ
اتـحــاد الداخ التي تضم بعض أراضــي
ال ـصــن داخـ ــل اخـتـصــاصـهــا اإلداري»،
كما أنها ّ
«غيرت بشكل أحادي قانونها
الــداخـلــي وتقسيمها اإلداري فــي ٍّ
تحد
لـسـيــادة ال ـصــن ومـصــالـحـهــا .ه ــذا أمــر
فظيع وباطل وغير ّ
فعال ّ
بأي شكل من
األش ـكــال ،ولــن يغير حقيقة أن املنطقة
ت ـخ ـضــع لـلـسـيـطــرة الـفـعـلـيــة ل ـل ـصــن»،
بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية
شوانغ.
الصينية ،غينغ ّ
في موازاة ذلك ،حذر األمني العام لألمم
املتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،من ّ
مغبة
مـ ـض ـ ّـي ال ـس ـل ـط ــات ال ـه ـن ــدي ــة ق ــدم ــا فــي
َ
تقسيم اإلقليم املـتـنــازع عليه ،مناشدًا
الطرفني الهندي والباكستاني «اللجوء
إلــى الـحــوار ،ألنــه الحل الوحيد ملشكلة
إقليم كشمير».
(األخبار)
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أفقيا

 -1طائر حسن الصوت – شاعر هندي راحل من أعالم األدب العاملي إمتاز شعره
ّ
والوطنية نال جائزة نوبل عام  -2 – 1913من األزهار – إمارة عربية
بروح التدين ّ
–  -3ضعف ورق – شعور – بسط قدميه –  -4في الطليعة – فؤاد – للتفسير – -5
إسم أطلق قديمًا على آسيا الصغرى هي اليوم منطقة تركية تشتهر بالسياحة
وتعتبر املناطيد ذات ّ ال ـهــواء الـســاخــن مــن األنـشـطــة الـتــي تجتذب الـسـ ّـيــاح – -6
عاتبوه – ضــارب الــدف –  -7يضيء الليالي املظلمة – يأتي بعد –  -8من أدوات
املطبخ –  -9رشح الحائط – مأوى الدجاج – ماء قليل –  -10عالم وشاعر فارسي
رقيق له في الشعر الرباعيات

عموديًا

 -1عــاصـمــة جــزيــرة كــريــت –  -2مــديـنــة بــولــونـيــة سياحية فــي جـبــال تــاتــرا – بيت
العنكبوت –  -3أصل البناء – مدينة يونانية –  -4سالح قديم – طابق في بناية –
برد –  -5يعطوه املاء لكي يشرب – ضمير منفصل –  -6وزن مقداره ألف كيلوغرام
– خاصتك – من األزهــار –  -7مادة سامة لقتل الحشرات والجراثيم – شق وصدع
ُيحدثه الزلزال –  -8أعضاء في الجسم تفرز مواد خاصة الى خارج الجسم أو في
الدم – عائلة ممثل ومسرحي لبناني راحل ُعرف بشخصية بلبل أفندي في مسلسل
الدنيا هيك – ّ -9
تهيأ للحملة في الحرب – عائلة مؤسس جمعية األخوان املسلمني
في مصر –  -10عاصمة أوروبية

أفقيا

يقام احتفال تأبيني لذكراه العطرة
يتحدث فيه األمني العام لحزب الله
س ـمــاحــة ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر ال ـلــه،
وذل ــك الـيــوم الجمعة ،2019/11/1
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة والـ ـنـ ـص ــف بـعــد
الـظـهــر ف ــي مـجـمــع اإلمـ ــام املجتبى
(ع).
كما ويـقــام احتفال تأبيني لروحه
الطاهرة يوم األحد ،2019/11/3
الساعة التاسعة والنصف صباحا
في حسينية بلدته عيتا الجبل.
للفقيد الرحمة وعلو الدرجات.
األسـفــون :عائلة الفقيد والـحــوزات
العلمية وحزب الله

26 39 28 27 15 12 2

3297 sudoku

كلمات متقاطعة 3 2 9 7
2

باسمه تعالى
ُ
«اذا م ــات ال ـعــالــم ثــلــم ف ــي اإلس ــام
ث ـل ـم ــة ال يـ ـس ــده ــا شـ ـ ــيء الـ ـ ــى ي ــوم
القيامة»
االمام الصادق (ع)
بمناسبة مرور أسبوع على رحيل
فقيد العلم والحوزات العلمية
سماحة آية الله العالمة املحقق
السيد جعفر مرتضى العاملي
«طاب ثراه»

نتائج اللوتو اللبناني

4

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
تقرير

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3297

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فيال مديتشي –  -2قبو – نهرو –  -3صل – ازرق – قس –  -4ليل – ايبر –  -5سوار – اكرا –
 -6رومل – ان – سل –  -7وت – كيس – جوخ –  -8دورن – بورما –  -9يان – فا –  -10نزار قباني

عموديًا
ّ
 -1فيصل – رودان –  -2ليسوتو –  -3لق – لوم – ّريا –  -4ابا – الكنار –  -5موزار – نق – -6
ينقبان – وفا – ّ -8
أسب – ّ -7
ري – ّ
هت – رك – جران –  -9شرق – رسوم –  -10يوسف الخال

حل الشبكة 3296

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مهندس حربي روسي ( )1945-1863وعالم رياضيات تطبيقية مشهور وكاتب
مذكرات .تزوجت إبنته من عالم الفيزياء الشهير بيوتر كابيتسا الحائز على
جائزة نوبل
ّ
واملفوض ■  = 5+4+7+6مقعد الجلوس ■ = 2+8+11
 = 9+8+3+10+2+1الكفيل
حيوان ضخم

حل الشبكة الماضية :ابراهيم ناجي

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1763وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة39 - 28 - 27 - 15 - 12 - 2 :
الرقم اإلضافي26 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 53,737,740ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,336,423 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 53,737,740ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,113 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48,282 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 129,928,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,241 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 429,645,816 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 55,945,915 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1763
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح28838 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8838 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.838 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.38 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 938
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة915 :
• يومية أربعة4279 :
• يومية خمسة04451 :
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إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية 2019/305
طالب التنفيذ :عباس رعد
املنفذ عليه :أحمد حسن رعد  -جباع
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
م ـح ـك ـم ــة إيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات ال ـن ـب ـط ـي ــة ت ــاري ــخ
 2019/2/21رق ــم  2019/7واملـتـضـمــن
الزام املنفذ عليه بتسديد مبلغ 5300000
ل.ل .ك ـ ـبـ ــدالت إي ـ ـجـ ــار إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مــا
سيستحق حتى الــدفــع الفعلي للمنفذ
عدا اللواحق والرسوم.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
بتاريخ  2019/11/12الساعة  4.30بعد
الظهر ،املــوجــودات املحجوزة والكائنة
في العقار /630جباع وهي:
مـكـبــس ق ـشــرة أوروبـ ـ ــي م ــارك ــة ORMA
 MACHINEمع حراق تابع له (6000000
ل.ل ).وطاولة تحتوي على ّ
عدة (200000
ل.ل ).ومـنـشــار شـلــة مــاركــة SOLIERA
إيطالي الصنع ( 600000ل.ل ).وموتير
هـ ـ ــواء (ك ــومـ ـب ــرس ــور) ( 150000ل.ل).
ومجموعة لقص األلــواح (منشار صدر
)  5000000( HOLZMANل.ل ).وقاعدة
م ـق ــدح م ــارك ــة  30000( LAMETل.ل)
ومـنـشــار ســوك كهربائي ( 75000ل.ل).
وألواح خشبية مستعملة نوع التيه مع
أربعة كومندينات ( 25000ل.ل ).ووصلة
كهرباء ( 10000ل.ل ).ومــولــد كهربائي
مــع كــاتــم مــاركــة  3 PERKINSسيلندر
بقوة  K.V.A 13ومهمل ( 1500000ل.ل).
وخ ــزان ــة أوك ـ ــال ( 75000ل.ل ).ومـقــص
ق ـشــرة مــاركــة 2000000( TOMESANI
ل.ل ).ودرزن مـ ـ ــازم ح ــدي ــد (100000
ل.ل ).وف ـ ــرد ه ـ ــواء (كـ ـ ّـبـ ــاس) (100000
ل.ل ).وقاعدتني خشبيتني ( 30000ل.ل).
وأبـ ـ ــواب خـشـبـيــة غ ـيــر م ـن ـجــزة ع ــدد 12
( 250000ل.ل ).وقطع خشبية بمقاسات
مختلفة ( 15000ل.ل ).وكمية ألواح قشرة
مـتـلـفــة ( 20000ل.ل ).وج ـلــخ مستعمل
( 30000ل.ل ).وقدد خشبية ( 10000ل.ل).
ولفة قشاطات ( 30000ل.ل.).
وإن ب ــدل ال ـط ــرح ه ــو سـتــن بــاملــايــة من
قيمة الـتـخـمــن .فعلى الــراغــب بــالـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى مـ ـك ــان املـ ـ ــوجـ ـ ــودات فــي
العقار /630جـبــاع مصطحبًا معه ثمن
الـطــرح اضــافــة الــى خمسة بــاملــايــة رسم
داللة.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن قضائي
صادر عن دائرة تنفيذ راشيا
برئاسة القاضي محمد عويدات
يبلغ ال ــى املـنـفــذ عليهما :روز منصور
عبد املسيح ولويز جرجس عبد املسيح
مجهولتي محل االقامة.
تقدمت املنفذة ماري بشاره عبود بوكالة
املحامي بهيج الـقــزح امــام هــذه الــدائــرة
بطلب تنفيذ سجل برقم  2019/57بوجه
املنفذ عليهما روز منصور عبد املسيح
ولويز جرجس عبد املسيح مجهولتي
مـحــل االق ــام ــة تطلب فـيــه تنفيذ الحكم
الـصــادر عن القاضي املنفرد املدني في
راشيا الناظر في القضايا العقارية رقم
اس ــاس  2019/138ق ــرار رق ــم 2019/21
تـ ــاريـ ــخ  2019/5/29امل ـت ـض ـم ــن ال ـ ــزام
املدعى عليهما روز منصور عبد املسيح
ولــويــز جــرجــس عـبــد املـسـيــح بتسجيل
االسهم العائدة لهما في العقارات ذات
االرقـ ــام 1823 :الــرفـيــد و 77و 271و577
و 603و 866و 897و 1178و 690و1213
و 1269و 1659و 1694و 1695و1696
و 2076و 1171و 1172املحيدثة على اسم
املدعية ماري بشاره عبود.
لذلك
تدعوكم هذه الدائرة للحضور شخصيًا
أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة مـ ـمـ ـث ــل قـ ــانـ ــونـ ــي ل ـت ـب ـلــغ
االن ــذار وطلب التنفيذ ومرفقاته ،علمًا
ان الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مــدة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه ع ـلــى لــوحــة
اعــانــات املحكمة ،ليصار بعد انقضاء
ه ـ ــذه امل ـه ـل ــة وم ـه ـل ــة ال ـت ـب ـل ـيــغ ال ـبــال ـغــة
خمسة ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال وحتى الدرجة االخيرة.
رئيسة القلم
نضال محمد عقل
إعالن بيع للمرة السادسة

صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي غريس ناضر)
ينفذ االعتماد املالي ش.م.ل .باملعاملة
 582/2016بــوجــه غــالــب سمير بجالي
وإيـ ـف ــات ج ـ ــوزف ب ــاب ــاس سـ ـن ــدات ديــن
ً
م ــوث ـق ــة ب ـع ـق ــد ت ــأم ــن ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
/61.400/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد وال ـلــواحــق
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار /387
زي ـ ـتـ ــون م ـس ــاح ـت ــه /1515/م.م .وه ــو
ب ـمــوجــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض بعل
سـلـيــخ تـ ــزرع ح ـب ــوب م ـف ــرز ع ــن الـعـقــار
 /194/وبــالـكـشــف تـبــن ان الـعـقــار يقع
فــي اول القرية عبر مفرق جهة اليمني
م ــن االوتـ ـسـ ـت ــراد وض ـم ـنــه ب ـن ــاء مــؤلــف
م ــن أرب ـع ــة ط ــواب ــق سـفـلــي أول وسفلي
وأرضي وطابق أول.
 كــل طــابــق مـ ــؤلــف مــن شـقـتـني غـيــر أنال ـطــابـ ـ ـقــن األرض ـ ـ ــي واألول كـ ــل شـ ـقــة
مقسومة إلى ثالثة أقسام.
 الـ ـط ــاب ــق األول م ـب ـل ــط أمـ ـ ــا األرضـ ـ ــيوالسفلي والسفلي اول قيد اإلنجاز.
 أمــا تحت السفلي لجهة الغرب يوجدمسبح.
والعقار يقع في حي كعب الطروح.
تاريخ قرار الحجز 2016/4/1 :وتــاريــخ
تسجيله2016/4/16 :
ب ـ ــدل تـ ـخـ ـمـ ــن ال ـع ـق ــار  /387/زي ـت ــون:
 /573.500/د.أ .وب ـ ـ ــدل ط ــرح ــه بـعــد
الـتـخـفـيــض /226391.131/د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2019/12/10الساعة  11قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن أح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ضـمــن ن ـطــاق الـ ـ ــدائـ ـ ــرة واال عـ ـ ــد قلمها
مقامًا م ـخ ـتــارًا له كما عليه االطالع على
قـيـود الصحيفة العينية العائدة للعقار
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
بالشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ل ـل ـم ـس ـتــدعــى ضـ ــدهـ ــم :رش ـي ــده
وس ـ ـعـ ــدى ي ــوس ــف الـ ـ ـص ـ ــوص ،وت ــري ــزا
جـ ـ ـ ــوزف ،ويـ ــوسـ ــف س ـم ـع ــان ال ـص ــوص
املـ ـع ــروف ب ــإس ــم سـ ــام ج ــوزي ــف ،وج ــان
ن .ج ــوزف سـمـعــان ال ـصــوص ،وريـمــون
ج ـ ـ ـ ــوزف سـ ـمـ ـع ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــوص ،ل ــوس ـي ــا
سـ ـمـ ـع ــان ال ـ ـص ـ ــوص املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ب ــإس ــم
لوسيل جوزيف وإيلني برنس سمعان
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ،وهـ ـ ــالـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــوري س ـم ـع ــان
ً
ال ـص ــوص ،وه ــم م ــن ب ـلــدة أي ـطــو اص ــا،
ومجهولي اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى  2019/30تــدعــوكــم املحكمة
الس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام اإلس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاء وم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات ـ ــه
امل ــرف ــوع ضــدكــم م ــن املـسـتــدعـيــة سـلــوى
انطونيوس الصوص بوكالة املحامية
ليلى منال بدعوى إزالة الشيوع املقامة
على العقارين  /799/و /801/منطقة
سرعل العقارية ،خالل مهلة  30يومًا من
تــاريــخ نشر اإلع ــان ،وات ـخــاذ مـقــام لكم
ضمن نطاق املحكمة وابداء مالحظاتكم
الخطية عـلــى الــدعــوى بمهلة  15يومًا
من تاريخ التبليغ واال يعتبر كل تبليغ
لكم لصقًا على بــاب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2017/132
الرئيسة جيهان عون
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي فادي شلفون
املنفذ عليه :نبيه خالد تابت املنصورية
 املنت.الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
ً
ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــن ت ـح ـص ـي ــا ل ـل ــدي ــن ال ـبــالــغ
/113400/د.أ .وم ـب ـل ــغ  /1001/د.أ.
بموجب سندات دين عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2016/9/30 :تاريخ
تسجيله2016/10/20 :

املـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
رقم  3075صليما:
قطعة ارض بعل مشجرة صنوبر غير
مبنية.
مساحته  /2300/م 2تقريبًا
ً
حدوده :غربًا وشرقًا مجرى ماء وشماال
طريق عام وجنوبًا طريق سيارات.
الـتـخـمــن/230.000/ :د.أ .ال ـط ــرح بعد
التخفيض/112.401.86/ :%5 :د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار األربعاء
في  2019/11/20الساعة الحادية عشرة
صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة إي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــإســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
أيــام من قــرار اإلحالة إيــداع باقي الثمن
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة إعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــزي ــادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي اإلح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة مايا فواز
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
واح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مــن
القانون .82/16
اب ــاغ املـسـتــدعــى ضــدهـمــا :مـحـمــد عبد
ع ـل ــي س ـع ــد وغ ـ ـ ــازي ف ـي ـصــل ال ـت ـنــوخــي
واملـ ـجـ ـه ــول ــي م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ال ـح ـض ــور
ال ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
االسـ ـت ــدع ــاء وم ــرب ــوط ــات ــه بــاالس ـتــدعــاء
املـ ـ ـق ـ ــام م ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي :فـ ــايـ ــز م ـح ـمــد
ش ـم ـع ــون ب ــوك ــال ــة املـ ـح ــام ــي مـصـطـفــى
فرحات واملسجل بالرقم /255ش2019/
بـمــوضــوع :ازال ــة شـيــوع للعقار /4097
م ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـي ــام الـ ـعـ ـق ــاري ــة أو تــوك ـيــل
مـحــام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا
لكم وال ـجــواب خــال عشرين يــومــا تلي
النشر واال سيتم ابالغكما بقية االوراق
ب ــواسـ ـط ــة ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى بـ ـ ــاب رده ـ ــة
املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة القاضية مايا فواز
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
واح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مــن
القانون .82/16
ابالغ املستدعى ضدهم :مريم علي عبيد
وفـ ــاديـ ــا ح ـس ــن ع ـب ـيــد وفـ ـي ــاض مـحـمــد
ع ـب ـيــد وعـ ـل ــي م ـح ـم ــود ع ـب ـيــد وح ـســن
وش ــري ــف مـ ـه ــدي م ـك ــة وم ـح ـم ــد حـســن
حميد وفاطمة حـجــازي وسمير وعلي
محسن سلمان وزينب بشروش وفاطمة
حسني حــال وعلي حسني حــال ولينا
م ـح ـم ــود ع ـب ـي ــد واح ـ ـمـ ــد م ـح ـم ــد ح ــال
ولني احمد قانصو واحمد حيدر جابر
والهام محمد حالل وابتسام علي حالل
ومـحـمــد عـلــي ح ــال وفــاديــا عـلــي حــال
واسماعيل الذياب ولينا ومنال وريما
اسماعيل الذياب ونبيلة علي علي عبد
العزيز ومحمد ونرمني ونجالء وحسام
مشهور قانصو املجهولي محل االقامة
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة الس ـت ــام
ن ـس ـخ ــة عـ ــن االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء وم ــرب ــوط ــات ــه
امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي :ح ـس ــن جـمـيــل
قبيسي بوكالة املحامي محمد حجازي
بموضوع :ازالــة شيوع للعقار /1186/
حبوش العقارية واملسجلة برقم اساس
/2017/30م ـ ــدور /84ش 2019/واتخاذ
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة
وال ـ ـ ـجـ ـ ــواب خـ ـ ــال عـ ـش ــري ــن ي ــوم ــا تـلــي
النشر وإال سيتم ابالغكم بقية األوراق
وال ـق ــرارات بــواسـطــة التعليق على باب
ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة القاضية مايا فواز
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
واح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مــن
القانون .82/16
ابـ ــاغ امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :تــوف ـيــق راف ــع
ب ـه ـجــه وجـ ـ ــورج وج ــوزي ــف وجــورج ـيــت
تـ ــوف ـ ـيـ ــق راف ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـهـ ـج ــه وايـ ـ ـل ـ ــي وادال
وجورجينا كليم بهجه املجهولي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
م ــن امل ـس ـت ــدع ــي :حـ ـس ــان س ــام ــة ســويــد
بوكالة املحامي فــادي كحيل بموضوع:
ازال ـ ـ ـ ــة شـ ـي ــوع ل ـل ـع ـق ــار  /441/ج ــدي ــدة
م ــرج ـع ـي ــون الـ ـعـ ـق ــاري ــة واملـ ـسـ ـج ــل بــرقــم
اسـ ـ ــاس /2019/212ش وات ـ ـخـ ــاذ مـحــل
االقــامــة ضـمــن نـطــاق املحكمة وال ـجــواب
خالل عشرين يومًا تلي النشر وإال سيتم
ابالغكم بقية األوراق والقرارات بواسطة
التعليق على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
النبطية
برئاسة القاضي مايا فواز
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ج ـس ـي ـكــا ش ـحــود
واحمد عيسى سندًا للمادة  3من القانون
.82/16
ابالغ املستدعى ضدهم :مريم علي عبيد
وفاديا حسن عبيد وفياض محمد عبيد
وع ـلــي مـحـمــود عـبـيــد وح ـســن وشــريــف
مـ ـه ــدي مـ ـك ــه وزي ـ ـنـ ــب م ـح ـم ــد بـ ـش ــروش
ومحمد حسني حميد واسماعيل ودياب
الــديــاب وهـيــام علي عبيد وم ــاك حسن
عبيد وسوسن مهدي مكه والهام محمد
حــال وابتسام علي حــال ومحمد علي
ح ــال وف ــادي ــا عـلــي ح ــال ولـيـنــا ومـنــال
وريـ ـم ــا ال ــدي ــاب وآمـ ـن ــة ع ــاب ــدي ــن وه ــدى
وف ــري ــال وف ــات ــن وص ـف ــاء وع ـلــي ومحمد
وحسني وجمال مصطفى جوني وهدى
م ـح ـمــد ج ــون ــي ون ـب ـي ـلــة ع ـلــي ع ـلــي عبد
العزيز ومحمد ونرمني ونجالء وحسام
مشهور قانصو واملجهولي محل االقامة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
ع ــن االس ـت ــدع ــاء ومــربــوطــاتــه امل ـق ــدم من
املستدعية :رانيا محمد خفاجة بوكالة
املحامي محمد حجازي بموضوع :ازالة
شيوع للعقار /2311حبوش والتسجيل
بـ ــرقـ ــم اس ـ ـ ـ ــاس /2014/114ش م ـ ــدور
/37ش 2019/واتخاذ محل االقامة ضمن
نـطــاق املحكمة وال ـجــواب خــال عشرين
يومًا تلي النشر وإال سيتم ابالغكم بقية
األوراق والقرارات بواسطة التعليق على
باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
ط ـلــب االسـ ـت ــاذ وس ـ ــام ح ـم ــود بــالــوكــالــة
اثـ ـب ــات ب ـي ــان ــات ال ـس ـي ــدة ص ــال ـح ــة عـلــي
كــرشــت ف ــي ال ـع ـقــاريــن ذي الــرق ـمــن 322
و 268منطقة شيحني العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ك ــام ــل  /2400/س ـه ــم فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 4/121/منطقة لبعا العقارية وذلــك في
املعاملة التنفيذية رقم 2019/141
طالبة التنفيذ :املحامية ابتسام الحلبي
ّ
املنفذ عليه :حنا فارس فارس
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ات ـع ــاب
محاماة بقيمة /14000/د.أ .إضافة الى
الفائدة القانونية والنفقات واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2018/8/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/3/15 :
تاريخ قرار الحجز2019/4/9 :
تاريخ تسجيله2019/4/10 :
تاريخ محضر وصف العقار2019/5/7 :
تاريخ تسجيله2019/6/27 :
العقار رقم  4/121لبعا

مـحـتــويــاتــه :إن الـقـســم رق ــم  /4/يـقــع في
الطابق السفلي من البناء وهو كناية عن
ث ــاث مـحــات يــوجــد فــي احــداهــا مطبخ
وحمام.
ح ــدوده :غربًا طريق  -شرقًا العقار رقم
ً
 - 119شماال طريق  -جنوبًا العقار 120
وطريق.
مساحته 77 :م2
بدل تخمني 46200 :د.أ.
بدل طرحه 27720 :د.أ.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة ف ــي مقر
محكمة جزين عند الساعة الثانية عشرة
وال ـن ـص ــف م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يـ ــوم ال ـثــاثــاء
الواقع في 2019/12/10
عـلــى كــل راغ ــب بــاالش ـتــراك بــاملــزايــدة أن
يــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أحد املصارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن هذا املبلغ وأن يعني مقامًا مختارًا
لــه ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ جزين وإال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا ل ــه .وعـلــى املشتري
الــذي ترسي عليه املزايدة أن يقوم بدفع
ً
الثمن كــامــا خــال ثــاثــة أي ــام تلي قــرار
اإلحــالــة ورســم داللــة قــدره خمسة باملئة
تحت طائلة إعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/138
املنفذ :املحامي نزيه محاسب الــذي حل
بــالـحــق واالجـ ـ ــراءات مـحــل املـنـفــذ محمد
علي كرنيب.
املنفذ عليها :الرا جبرائيل بطش  -الفنار
 مقابل املونتي بللو  -بناية فرحات.السند التنفيذي :سبعة عشر سند دين
بمبلغ /960000/د.أ .واللواحق.
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات :ت ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2016/3/24وسجل بتاريخ .2016/4/12
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2016/12/7 :
سجل بتاريخ 2017/1/24
املـ ـط ــروح :ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا الـبــالـغــة
 /1200/سـهـمــا ف ــي ال ـق ـســم رق ــم  32من
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  58ج ــل ال ــدي ــب امل ــؤل ــف من
م ــدخ ــل ومـ ـم ــر وغ ــرفـ ـت ــن ودار وط ـع ــام
ومطبخ وحمامني وثــاث شرفات .ويقع
في الطابق الخامس في بناية ابو جودة
وحبيقة الكائنة  -فــي الـشــارع الرئيسي
الداخلي فــي جــل الــديــب التي تحوي في
ال ـط ــاب ــق االرض ـ ــي م ـن ـهــا ب ـنــك االع ـت ـمــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي والـ ـقـ ـس ــم م ـج ـهــز ب ـت ـم ــدي ــدات
تــدفـئــة مــركــزيــة مــع رادي ــات ــورات معطلة
حاليًا والبناء مجهز بمصعد كهربائي.
مساحته /184/م.م .تقريبًا.
قيمة التخمني /119600/ :د.أ.
قيمة الطرح  /71760/ :د.أ.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فـيــه  2019/11/27أم ـ ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ املنت في قاعة املحكمة في جديدة
املنت .فعلى راغب الشراء وقبل املباشرة
بــاملــزايــدة أن ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ امل ــن ل ــدى ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احــد امل ـصــارف املقبولة قيمة الـطــرح او
ان يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت
اذا لم يكن له مقام فيها واال اعتبر قلمها
مقامًا مختارًا لــه وعـلــى املشتري خالل
ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن
ً
واال ي ـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة حكمًا
بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء
وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه خالل عشرين يومًا تسديد كامل
ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رس ــم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون

◄ للبيع ►
عقار كورنيش النهر /االشرفية،
خـ ـل ــف  1200 ،TVAم 2زاوي ـ ـ ــة
( ،%20ش ــرك ــة) $4000 ،امل ـت ــر .ت:
.76/679391
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رحيل

أمجد ناصر ختم مرثيته ...وغادر «مملكة آدم»
خليل صويلح
ّ
بطريقةٍ ما ،كنا إزاء «قصة موت معلن»
باختالف بسيط يتعلق بأمجد ناصر
( )2019 -1955نفسه ،أول من أعلن بأنه
موت وشيك ،ذلك أن تقارير
ذاهب إلى
ٍ
األط ـب ــاء ال تحتمل تــزيـيــف الـحـقــائــق.
ك ـم ــا أن ل ـع ـن ــة الـ ـس ــرط ــان ال تـحـتـمــل
املـ ـ ـ ــزاح ،الـ ـس ــرط ــان «ص ــائ ــد ال ـغ ـفــات
الـلـعــن» .عـلــى وق ــع ه ــذه الـتــراجـيــديــا،
كتب الشاعر الــراحــل مرثيته األخيرة
«م ـم ـل ـكــة آدم» ب ــأق ـص ــى ط ــاق ـت ــه عـلــى
النزيف وشخب الدم وطبقات الجحيم
ّ
الدنيوي ،فيما توشك الروح أن تحلق
عاليًا فــي رحلتها النهائية .مــا حدث
الحـ ـق ــا ،ب ـتــأث ـيــر ال ـص ــدم ــة والـفـجـيـعــة
َ
أنصت صاحب «مرتقى
والـفـقــدان ،أن
األنـفــاس» إلــى مــراثــي اآلخــريــن لــه بما
يشبه بــروفــة جـنــرال النـطـفــاء الجسد
فــوق الخشبة .هكذا غــادر لندن عائدًا
إل ــى ه ــواء ص ـحــراء امل ـفــرق ،لـيــدفــن في
م ـس ـقــط الـ ـ ـ ــرأس ب ــاحـ ـتـ ـم ــاالت طـفـيـفــة
لـلـنـجــاة .لــم تـكــن ال ـصــورة األخ ـيــرة له
تشبه أمـجــد نــاصــر ،وال حتى صــورة
الـفـتــى ال ـبــدوي يحيى الـنـمـيــري التي
هـ ـج ــره ــا إلـ ـ ــى مـ ـ ــدن ال ـ ـغـ ــربـ ــاء ب ــاس ـ ٍـم
ـات
مـسـتـعــار .ك ــان الــوقــت يعبر بـجــرعـ ٍ
مؤذية ،وكان موعد املوت يقينيًا ،لكن
ال ـشــاعــر املــريــض ق ــاوم بـشـجــاعــة ،في
الوقت املستقطع ،غير عابئ بأن يذهب
إلى تأبينه ّ
حيًا على كرسي بعجالت.
مشهد فجائعي لم تنقذه التكريمات
ـدراك
وال ـج ــوائ ــز واألوس ـ ـمـ ــة ،ف ــي اسـ ـت ـ ٍ

مـتــأخــر ألهـمـيــة ه ــذا ال ـشــاعــر املـتـفـ ّـرد
حقًا ،الشاعر الذي ّ
حدق باملوت بتمام
ـاف،
صالبته وكتب مرثيته
بحبر صـ ٍ
ٍ
ّ
مــذك ـرًا إيــانــا بمرثية مــالــك بــن الــريــب،
بفارق أن أمجد ناصر كان قاطع طريق
شعريًا ،ال قاطع طريق وحسب .ما هو
مؤكد أنه أنجز أكثر من غزوة شعرية
مـ ـف ــارق ــة ،زل ــزل ــت ط ـمــأن ـي ـنــة ال ـطــريــق
ورت ـ ــاب ـ ــة اإلي ـ ـق ـ ــاع وأس ـ ـب ـ ــاب ال ـس ـف ــر،
لجهة التوقيت والكشوفات البالغية
والبصمة الشخصية في نحت املفردة
وصقل العبارة وملعان املعنى.
كــان الـشـعــراء السبعينيون ـ ـ شاعرنا
أحــدهــم ـ ـ أس ــرى أوه ــام مختلفة ّ
عما
اس ـت ـه ـل ـك ــه ال ـس ـت ـي ـن ـي ــون ب ـخ ـصــوص
الـهــزيـمــة وف ــداح ــة ال ـخ ـســارة وأن ـمــاط
ّ
املتصحرة .أتى أمجد
الحداء في املدن
ن ــاص ــر ب ـه ـج ــرة م ـع ــاك ـس ــة ،وت ـج ــرب ــة
املغامرة في خلخلة
شعرية ال تنقصها
َّ
اإليـ ـ ـق ـ ــاع ،ق ـب ــل أن ي ـن ـق ــض بـجـنــاحــي
نـ ـس ــر نـ ـح ــو قـ ـصـ ـي ــدة ال ـ ـن ـ ـثـ ــر ،ول ـك ــن
بسكة مـحــراث مختلفة ،فــي اكتشاف
الـ ـكـ ـن ــوز املـ ــدفـ ــونـ ــة تـ ـح ــت الـ ـصـ ـخ ــور.
نـبــرة بــدويــة فــي مـقــاربــة أسـئـلــة املــدن
املـعــدنـيــة ،مــن دون أن يـهــدر حنجرته
بالهتاف ،رغم انخراطه في املنظمات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ك ـخ ـي ــار اي ــدي ــول ــوج ــي
م ـقــاوم .بقيت قـصـيــدتــه ،ديــوانــا وراء
آخ ــر ،فــي مـنــأى عــن األع ـشــاب الـضــارة
ال ـ ـت ـ ــي غ ـ ـ ـ ــزت ح ـ ـقـ ــل ق ـ ـص ـ ـيـ ــدة الـ ـنـ ـث ــر
ووضـعـتـهــا فــي مــرمــى الـتـمــاثــل لفرط
تكرار التفاصيل ذاتها ،بصرف النظر
ع ــن أسـ ـم ــاء ش ـع ــرائ ـه ــا ،ه ـه ـنــا ب ــذور

مختلفة ومدهشة ومشغولة بعناية،
م ــن دون أن تـفـقــد إي ـقــاع ـهــا الــداخ ـلــي
باستراتيجيات تنهض على الحذف
والكثافة واملفارقات البالغية .قصيدة
ن ـت ــوءات ال أرض مـسـطـحــة ،ابـتـكــرهــا
صــاح ـب ـهــا ع ـلــى م ـه ــل ،ل ـي ـشــق طــريـقــه
بـعـيـدًا عــن ال ـس ــرب ،بــاسـتـصــاح حفر
الـطــريــق وتــرمـيـمــه بـمــا يكفي الرحلة
إل ــى بـ ّ
ـريــة أوس ــع ،وانــزيــاحــات لغوية

نبرة بدوية في مقاربة أسئلة
المدن المعدنية ،من دون أن يهدر
حنجرته بالهتاف ،رغم انخراطه
في المنظمات الفلسطينية كخيار
أيديولوجي مقاوم
ت ـضــيء ب ـج ـســارة أل ـغ ــاز الـعــاطـفــة في
حــارات ـهــا ،بجرعات
احـتــدامــاتـهــا وانــد ّ
جـمــالـيــة آسـ ــرة ت ـغ ــذي امل ــن الـشـعــري
بنكهة الذعـ ــة .لــن نـهـمــل إذًا بــاكــورتــه
الشعرية «مديح ملقهى آخــر» كمفتتح
ملغامرة أرادت أن تــديــر ظهرها باكرًا
ً
ملا هو ُمداس قبال بأثر أقدام اآلخرين
وب ــاغـ ـتـ ـه ــم املـ ـسـ ـتـ ـق ــرة ،فـ ــوقـ ــف عـنــد
الـتـخــوم مستكشفًا املشهد العمومي
كي ال يعبر الطرق ذاتها نحو التفاح
امل ـ ـح ـ ـ ّـرم .وإذا بـ ــه ي ـخ ـت ــرع بــوص ـل ـتــه
الـخــاصــة فــي مـعــرفــة الـجـهــات كقاطع
طريق بسكني من حرير وأصالة وشم
بدوي ،وشهوة فارس ّ
جوال ،بغنائية
ٍ

في عمله األخير «مملكة آدم» ،استثمر الميثيولوجيا واألسطورة والروح الملحمية في توصيف األلم البشري

تـتـكــئ عـلــى مـعــرفــة عـمـيـقــة بــاملــوروث
الشعري القديم ومقترحات الحداثة،
وتقطيرها الحـقــا إلــى أكسير شعري
ّ
يخصه وحده .أكسير يعتني بالظالل،
بلحظة الهجران واملغادرة ،كأنه يعمل
عـلــى تــرمـيــم األس ــى وتــوث ـيــق األف ــول،
ع ـلــى األرجـ ـ ــح ب ـس ـطــوة ال ـت ــرح ــال بني
األمكنة ،و«خبط األجنحة» ،وتذكارات
األرض األولى وهي تنأى بعيدًا بكامل
أسباب الفقدان.
ال ي ـك ـت ـفــي ص ــاح ــب «رعـ ـ ـ ــاة ال ـع ــزل ــة»
بترحال املعنى ،إنما ما انفك يرتحل
م ــن ف ـض ــاء ج ـمــالــي إل ــى آخ ــر م ـط ـ ّـورًا
تقنيات قصيدته وتــزيـيــت عجالتها
ال ـت ـع ـب ـي ــري ــة ب ـ ــن م ـ ـسـ ــافـ ــةٍ وأخ ـ ـ ـ ــرى.
ف ــي دي ــوان ــه ُ
رآك» ()1994
«سـ ـ ـ َّـر م ــن ِ
سيباغتنا بإيروتيكية غير مسبوقة
في هبوب قصيدة الجسد ،باالشتغال
ع ـل ــى امل ـ ـت ـ ــواري واملـ ـت ــوث ــب فـ ــي عـمــل
الـ ـح ــواس ،واك ـت ـش ــاف ك ـنــوز الـشـهــوة
وال ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة بـ ـسـ ـب ـ ٍـك ص ـ ـ ـ ــارم ورص ـ ـ ــن،
مــؤسـســا أطـلـســا شـعــريــا فــي الـغــوايــة،
وخـ ـ ــرائـ ـ ــط حـ ـس ـ ّـي ــة ب ــأقـ ـص ــى ح ـ ــاالت
امل ـك ــاش ـف ــة واالع ـ ـتـ ــرافـ ــات واإلح ـ ـ ــاالت
وق ـ ـ ــوة امل ـ ـجـ ــاز «وإذا رأى مـ ــا رأى/
ّ
وضمت /وجهلت /اجلسي/
أطرقت/
أرجــوك /بهذين الحقلني املحروثني/
ب ـ ـقـ ــرنـ ــي ثـ ـ ـ ــور سـ ــأض ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاف/
اجـلـســي /وبــاعــدي /قليل مــن الـهــواء
للغصن املنحني بكمثراه» .االنعطافة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي م ـش ـغ ــل أم ـ ـجـ ــد ن ــاص ــر
ال ـش ـعــري تـتـمـثــل ف ــي كـتــابــه «الـحـيــاة
كـســرد متقطع» ( ،)2004ههنا يقوم
بـمــا يشبه االن ـقــاب عـلــى اشـتـغــاالتــه
السابقة متلمسًا جماليات السرد في
إثــراء نصوصه ،واملجازفة بمناوشة
ال ـش ـفــوي وامل ـح ـكــي واملـ ـ ــوروث ّ
ودس ــه
فــي امل ــن ب ـضــربــات إيـقــاعـيــة مـتــوتــرة
تتيح لــه توسيع تخوم حقله خشية
استنفاد متطلباته الجمالية السابقة،
وك ــذل ــك ال ـح ــذر م ــن ط ــول اإلق ــام ــة في
الفضاء نفسه ،فكان أن فتح ثغرة نحو
خطاب آخر يحمل الدهشة ذاتها التي
ّ
التحول ،أو
خبرناها في شعره .هــذا
االنقالب منح تجربته جرعة إضافية
ف ــي ال ـ ـفـ ــرادة وت ــأص ـي ــل املـ ــن ب ـمــا هو
ذاتـ ـ ـ ــي ومـ ـهـ ـم ــل ومـ ـنـ ـس ــي «ال أع ـ ــرف
ك ـي ــف م ـت ــى وصـ ــل إل ـ ـ ّـي هـ ــذا الـكـتـيــب
املوسوم بـ«ديوان اإلمام شهاب الدين
الـسـهــروردي» الــذي بــدا ،عندما رأيته
فــي مكتبي أول م ــرة ،كخطأ مطبعي
كبير ،ولكن ما أن فتحته حتى شممت
رائـحــة دم جــاف ثــم مــا لبثت أن رأيــت
يـدًا مقطوعة راحــت تـنــزف ،ثــم كأنني
ً
رأيتها تتحول منديال طــارت به هبة
ريح مفاجئة» .أما الحركة الثالثة في
ت ـجــربــة ص ــاح ــب «وص ـ ــول ال ـغ ــرب ــاء»،
ف ـت ـت ـم ـثــل ف ــي ع ـم ـلــه األخـ ـي ــر «مـمـلـكــة
آدم» (م ـن ـش ــورات امل ـتــوســط ـ ـ ـ )2019
باستنفاره أكثر من معجم في ترتيب
مـتـطـلـبــات رح ـلــة ال ـع ــودة إل ــى إيـثــاكــا
ال ـف ـج ـي ـعــة ،مـسـتـثـمـرًا املـيـثـيــولــوجـيــا
واألسـ ـ ـط ـ ــورة والـ ـ ـ ــروح امل ـل ـح ـم ـيــة فــي
ت ــوصـ ـي ــف األلـ ـ ـ ــم الـ ـبـ ـش ــري وأسـ ـب ــاب
الطغيان برؤية كونية تستنطق الذات
وأه ــوال املــأســاة بفجيعة عالية« :أنــا
نـبـ ٌّـي مــن دون ديــانــةٍ وال أت ـب ــاعّ .
نبي
ٍ ّ
نفسي .ال ألزم أحدًا ْ
بدعوتي ،وال حتى
ّ
أنا ،إذ يحدث أن أكفر بنفسي ،وأجدف
ع ـلــى رس ــال ـت ــي .ن ـب ـ ّـي مـ ـ ــاذا؟ وم ـ ــن؟ ال
ّ
أع ـ ّــرف شـيـئــا ف ــي هـ ــذه الــظ ـل ـمــة الـتــي
ْ
صليبًا على ظهري،
أحمل
تلفني .ال
ٌ
ّ
ول ـيــس ل ــي ن ــاق ــة تـنـشــق م ــن الـصـخــر.
أتـ ـل ـ ّـم ــس ط ــري ـق ــي ب ــالـ ـض ــوء الـ ـص ــادر
مــن عـيـنـ ّـي ،وال أرى ي ــدي الـتــي تـلـ ّـوح
ـوع وه ـم ـي ــةٍ  ،ت ـمــوج ت ـحــت سفح
ل ـج ـمـ ٍ
الجبل» يقول.
رح ـ ــل أمـ ـج ــد ن ــاص ــر «وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا كــذئــب
ال ـ ـ ـف ـ ــرزدق» ،ل ـك ــن ن ـص ــوص ــه سـتـبـقــى
عــامــة تــرشــد التائهني والـغــربــاء إلى
ما يؤنس وحدتهم ،وما يوقظ األسى
في ضلوعهم ،وهم يستنشقون رائحة
«شقائق نعمان الحيرة».

خسرنا
قصيدة
عواد ناصر *
حــن الـتـقـيـنــا ،ع ــام ،1979
فــي بـيــروت الـحــرب األهلية
صـ ــرنـ ــا صـ ــدي ـ ـقـ ــن ،ن ـحــن
الـ ـ ـه ـ ــارب ـ ــن مـ ـ ــن أوطـ ــان ـ ـنـ ــا
املستوطنة ،لنلوذ بالثورة
الفلسطينية ،هـنــاك ،حتى
أن ـنــي ل ــم أع ــرف أن ــه أردن ــي
امل ـ ــول ـ ــد ،إال بـ ـع ــد سـ ـن ــوات
لسبب بـسـيــط :ك ــان أمجد
فلسطيني الروح والفكرة.
ح ــزن ــا ،اف ـت ـق ــدن ــا ق ـص ـيــدة
عنوانها «أمجد ناصر»!
هذه القصيدة التي انشقت
عــن حــزب الشعر العربي،
حتى حديثه.
ق ـص ـي ــدة س ـك ـنــت ال ـغــائــب
وسـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ..واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــارت
املختلف واختارها.
قـصـيــدة جــريـئــة مــن حيث
صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة املـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ف ــي
م ــواجـ ـه ــة س ـل ـط ــة ال ـش ـعــر
الـ ـع ــرب ــي الـ ـح ــدي ــث ،أو مــا
ي ـس ـمــى ك ــذل ــك ،وأص ـنــامــه
العاتية.
إن ال ـحــريــة الــداخ ـل ـيــة الـتــي
ي ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا أم ـ ـجـ ــد أح ــد
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب األس ـ ـ ـ ـ ــاس فــي
انـبـثــاق قصيدته الجريئة،
جماليًا تحديدًا.
هكذا يقيم أمجد في زمنه
ال ـخــاص ومـكــانــه ال ـخــاص،
رغ ـ ـ ــم عـ ـن ــايـ ـت ــه ال ـق ـص ــوى
ب ــزم ــان ـن ــا الـ ـع ــام وم ـكــان ـنــا
العام ،زمن الناس ومكانهم.
في لندن ،استمر تواصلنا
مـ ـ ـعـ ـ ــا ،ول ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي عـ ـن ــدم ــا
اتصلت به هاتفيًا ألطمئن
على حالته الصحية ،ردت
زوجـ ـ ـت ـ ــه ،ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة ه ـن ــد،
عندها وضـعــت يــدي على
قلبي.
كتب  W.H.Audenيرثي
William Butler Yeats
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول…« :وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك فــي
ـان ن ـ ـ ـ ٍـاء عـ ــن م ــرض ــه/
م ـ ـكـ ـ ٍ
كانت الذئاب تتراكض عبر
ال ـغــابــات دائ ـم ــة الـخـضــرة/
ول ـ ـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـط ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــدود
ال ـحــديـثــة /أن ت ـغــوي النهر
ال ـقــروي /وحجبت األلسن
النائمة /خبر موت الشاعر
عن شعره».
وداعًا أيها اإلنسان
أيها الشاعر
أيها الصديق
أيها األمجد.
* شاعر عراقي لندن

مختارات شعرية
َ
ً
وعميقة في القراء ِة ،رغم فتوة ابن الـ  24سنة آنذاك ،قراءة املنت الشعري التراثي والحديثَ ،ع َر ِب ِّي ِه وغ ْر ِب ِّي ِه،
كان أمجد ناصر ،منذ بداياته ،مع ديوانه األول ،شاعرًا ناضجًا ومكتمال ،قادمًا من تجربة طويلة
ً
َ
فسرعان ما أسس — بتأثر وتحفيز من سعدي يوسف ،الذي است َنب َت بدوره في العربية ،نصًا وترجمة ،تقنيات وأسلوبية اإلغريقي يانيس ريتسوس — ملا صار ُي َس َّمى في الشعر والشعرية العربية مدرسة
التفاصيل اليومية ،قصيدة املشهد اليومي .سيعرف بعدها شعر أمجد ناصر طفرات عديدة بتجريبه موضوعة القصيدة األيروتيكية ،ثم استعادة املكان األندلسي ،لينتهي بالرسو على شكل ما ُ
سي ِّ
سميه «قصيدة
َ
والخلفي في املمارسة الشعرية عربيًا .سمح انتقال أمجد ناصر لشعريات النثر ،بتواز مع كتابته لليوميات والرحالت،
الكتلة» ،غير املضبوط نقديًا ،في محاولة لالنزياح على مصطلح «قصيدة النثر» الضبابي ِ
ببلورة كل هذه األنواع األدبية بكتابة ثالث روايات ال تقل في قيمتها الفنية عن شعره .أما ديوانه األخير« ،مملكة آدم» ،الذي استلهم فيه جحيم دانتي لصوغ سرديته الشخصية للطوفان السوري ،فينبغي مقاربته
ّ
متحيزة
الستخالص أن سرديته كانت
اإلعالمية التي يشتغل فيها ،ناشر النص ،السياق اإليديولوجي لتسويق
(االنحياز السياسي للشاعر ،الوسائط
باستحضار مفاهيم نظرية اإلنتاج األدبي َ َ َ
الكتاب والترويج له)ّ ،
ُ
شعر أمجد ناصر فتيًا َ
است ْق ِط َب ْت ُ
وج ِل َب ْت إلى األرض السورية .سيبقى ُ
تستحض ْ
املادية املحتفية باألشياء
لغته
في
فًا
متقش
طويل،
ألمد
جًا
طاز
التي
الوحوش
كل
ر
لم
ة
ل
ال لعذابات اإلنسان في سوريا ،بل لرؤية مختز
ِ
ً
ُ
واملحسوسات .وستفتقده ،ال القصيدة العربية فحسب ،بل كل الصحافة الثقافية التي َر َف َ
بحيث َو َض َ
ّ
ُ
ُ
وحوارات ،في ِن ِّد َّي ٍة
وترجمة
ًا
نص
والفكر،
األدب
ع
ولندنية،
قبرصية
بيروتية،
ف
ح
ص
حيز
ضمن
كبير
بزخم
ها
د
ٍ
ٍ
َ
مساء أول من أمس في َع َّمان ،بعد معاناة مريرة مع املرض اللعني
مع صفحات السياسة والخبر والرياضة واالقتصاد .هذا امللف تحية لذكرى أمجد ناصر الذي رحل عنا

اختيار وتقديم رشيد وحتي

ّ
بوسعك ،أنت الذي ال يكل من االرتهان ،بوسعك أن ترحل اآلن
 .1مقهى آخر [مقطع]
بوسعك،
ّ
أنت الذي ال يكل من االرتهان
بوسعك أن ترحل اآلن:
ال وجهة
َ
حقائب
ال
ال ماء في جرة ُ
العمر
ال زوجة في الثياب النظيفة
ال مطرا في املسالك
ُ َ
يكسر الظهر
ال نجمة في الفضاء الذي
منذ انحسار الرضا
صحيح!
ولكنه كفن واحد ثم ترتاح!
[مديح ملقهى آخر]1979 ،

 .2الذهب [قصيدة إلى سعدي
يوسف]

َ
توهج فيها الذهب
بأيد
ٍ ُ
يحملون الحقائبَ.
ُ
الحقائب
جلد ُ َ ِ
ظهور الجياد
ينبت فوق
َ
يقتلون ِ َ
الجياد
وهم
الحقائب والقبعات.
لصنع
ِ
ِ
بيروت/1978/ ،
[مديح ملقهى آخر]1979 ،

َ .3أص ٌ
يص

هذا ما ُ
تريده ،إذن:
َ
ِّ
بندقية الصي ِد
وس َ
َ
رج
ِ
الحصان َ
ُّ َ
ّ
قف.
وصرة
التبغ املعلقة في الس ِ
ِ
هذا ،إذن،
َ
دعاك إلى العود ِة
ُما
خذ َأيضًا
حزمة
األوراق امللونةِ
ُ
تزال ِ ُ
إلشعال الحطب
تصلح
فما
ِ
وأدوات الحالقة  -تلك  -التي على َّ
ف
الر ِ
َِ
الج ِلد..
وسترة ِ
َ
النبيذ املطمورة في
زجاجات
وأيضًا
ِ
ِ
ِّ
القش،
َ
ال تأس
ُ
ُ
تنبت ،اآلن،
فأزهار َك
في ّ
أصيص آخرَ.
ٍ
بيروت ،نيسان 1980
[منذ جلعاد كان يصعد الجبل]1981 ،

ْ .4
تعزيم

ْ
ْ
ي ــدك الـجــاهـلــة عـلــى الـ ّـرك ـبــة الـبـ ْـيـضــاء
ْ
بيضاء
ْ
ْ
ّ
ال ـس ــام ـق ــان أب ـي ـض ــان ول ـ ـ ــوح ال ــص ــدر
ْأبيض
ْ
ْ
نهداك الجافالن بيضاوان
ْ
ْ
ْ
وبينهما برزخ أب ْيض
ّقبتك ْ
بيضاء وسفحها ْأبيض
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
نوم البنفسج بي رخامتي بيضاوين
ْأب ْيض
ْ
حقواك الهضيمان أبيضان
وانثناؤك ْأبيض
ْ
مشيتك ْ
ْ
بيضاء ومجالها أبيض
ْ
ْ
ْ
قميصك املتروك كيفما كان أبيض
ورائحتك فيه ْ
بيضاء
ْ
ْ
ملستك طرف الوصال بيضاء
ْ
ّ
ّ
وتنمرك في السرير أبيض
ْ
شهقتك ْ
بيضاء

ودمي ّالذي ْ
تسفكني
ْأبيض ْأبيض.
ُ
َّ
رآك]1994 ،
[سر من ِ

 .5القلعة

رميتها
ج ـسـ ُـد ِك قــاطـ ٌـع كالكلمةِ الـتــي
ِ
تفاح القبلةِ نردًا ،كسكني تقطعُ
ُ
فصار
وتـقـطـ ُـع وال تـتـ ُ
ـرك أثـ ـرًا .ج ـسـ ُـد ٍك قاطعٌ
ِ
ٌ
درج ــة أشـ ُّـك فيها بمصدر
وكتيم إلــى ٍ
هــذا الشميم ال ــذي يمهد الـطــريــق إلى
ـران ب ــا أج ـن ـح ــة ،فـكـيــف ف ــي هــذه
طـ ـي ـ ٍ
ُ
ّ
الضيقة يمكن للخشخاش أن
األرض
ّ
بقرنه.
يذر
ّ ٌ
ُ
ٌ
ٌ
جـ ـس ــد ِك ق ــاط ــع وك ـت ـيــم وض ــي ــق كعني
الـ ـحـ ـس ــود ول ـك ـن ـن ــي ب ـ ــأط ـ ــوال ن ــاي ــات
ُ
أس ــاف ــي أد ًخ ـ ـ ــل وأج ـ ـ ـ ُـد ريـ ـش ــا مـلــونــا
ُ
وعظامًا ّلينة وال أصــل إلــى مــا أخفاه
ُ
اسم ِك عندما تقدم َّ
إلي بجرسه اآلمر.
ج ـس ـ ُـد ِك قــاطـ ٌـع وك ـت ـيـ ٌـم وض ـ ّـي ـ ٌـق ي ـقـ ّ ِـربُ
خــدمـ ُـا وأوب ــاش ــا مــن جــاهـلــي إع ـجــازه
َ
ويغلق قلعته على نفسه.
[حياة كسرد متقطع]2004 ،

 .6قسمة

ٌ
ح ّصتي بني ّ
هواء مشطور.
سيافني
ِ
[كلما رأى عالمة]2005 ،

 .7دليل

ُ َّ
اك.
األعمى
يعرف أنه في ِ
حم ِ
ُ
ال البصيرة
ُ
ال اليد ُ
ال الرائحة
ال الحفيف َد ّل ُ
ه
َّ َ
ُ
الضوء الذي فضض
بل
ُ
محجريه املظلمني.
[كلما رأى عالمة]2005 ،

 .8بيروت صغيرة بحجم راحة
اليد ،يوميات 2012-1982
 10ح ــزي ــران  .1982لـلـنـســاء ال ـلــواتــي
يـظـهــرن ف ــي ال ـشــرفــات وي ـت ـحـ ّـركــن في
دواخل الغرف بثياب النوم رائحة ألفة
أفتقدها .هــن اللواتي يعطني للحياة
معنى .مجرد وجودهن إشــارة إلى أن
الحياة ال تزال متواصلة رغم كل شيء.
¶¶¶
ٌ
 27حزيران  .1982ليس هناك مكان لم
تصله أنفاس التنني املحرقة [ ]..رغم
ذلــك ،شــاهــدت امــرأة ْمــن نــافــذة مقابلة
ْ
ل ـب ـنــايــة ال ـح ـم ــرا َس ــن ــت ـ ْـر ت ـتــزيــن أم ــام
مواصلة التقاليد األنثوية لزمن
املرآة
ِ
السلم.
¶¶¶
 28حزيران  .1982من ال يخاف؟ ربما
غــالــب ه ـل ـســا .إن ــه رج ــل ب ــا أع ـصــاب.
بـ ــارد إال ح ــد اإلزع ـ ـ ــاج .لـعـلــه الــوحـيــد
الذي لم أر عالمة خوف أو توتر عليه
حتى في أسوأ لحظات القصف.
¶¶¶
 3تـ ـم ــوز  .1982هـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع أقـ ــوى
وأش ــرس مــن أن تحتضنه القصيدة.
تـ ـصـ ـع ــب م ـع ــال ـج ـت ــه ب ــالـ ـشـ ـع ــر .أح ــد
مصادر الشعر هو الكالم ،وهذا لدينا
منه الكثير .ولكنه ليس الشعر .ربما
ال تصلح االنفعاالت القوية للشعر []..

ظــل س ـعــدي يــوســف مـحــافـظــا على
ص ــوت ــه الـ ـه ــادئ وت ـم ـس ـكــه بــالـعــن
املــدق ـقــة ف ــي امل ـش ـهــد ،ش ـع ــره يشبه
شعر ريتسوس من هذه الناحية.
¶¶¶
 26ت ـم ــوز  .1982ك ـث ـي ــرون دب ـجــوا
قـ ـص ــائ ــد ع ــرم ــرمـ ـي ــة وإنـ ـش ــائـ ـي ــات
ط ـن ــان ــة ونـ ـش ــروه ــا ف ــي «امل ـع ــرك ــة»
وغيرها مــن الصحف واملـنـشــورات
ال ـ ـي ـ ــوم ـ ـي ـ ــة ،ول ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي ل ـ ـ ــم أف ـ ـعـ ــل.
اسـ ـتـ ـج ــابـ ـت ــي الـ ـشـ ـع ــري ــة ض ـع ـي ـفــة
أم ــام الـحــدث .الشعر انفعال بطيء
ً
ومـكـتــوم ،وال ـحــدث يتطلب انفعاال
ســري ـعــا وظ ــاهـ ـرًا .أرى أن الـضـغــط
ال ــذي نعيشه ال يمكن أن ينتج إال
نصوصًا عديمة القيمة والتأثير،
رغ ــم أهـمـيــة الـتـعـبـئــة الـنـفـسـيــة في
مثل هذه الظروف.
¶¶¶
 26ت ـم ــوز  .1982ق ـبــل أرب ـع ــة أي ــام،
زارنــا أبــو عمار على نحو مفاجئ.
أمـ ـض ــى م ـع ـنــا أكـ ـث ــر م ــن ســاع ـتــن.
ك ــان مــرحــا ورابـ ــط ال ـج ــأش .توضأ
ً
وص ـل ــى وط ـل ــب م ـنــا إبـ ـ ــرة وخـيـطــا
ليخيط بنطاله املـفـتــوق ،فتسابق
الـشـبــاب عــارضــن خــدمــاتـهــم ،لكنه
رفــض وقــال مــازحــا« :أنتم متزوجون،
واملتزوج ال يعرف هذه األمــور!» ،خلع
ّ
بنطاله الـعـسـكــري وظ ــل فــي الـشــورت
ال ـخ ـل ـي ـل ــي ،رت ـ ــق ال ـف ـت ــق فـ ــي ب ـن ـطــالــه
ولبسه .كلما جاء يخلع قبعته فيبدو
شـخـصــا آخ ــر .إن ــه أص ـلــع تـمــامــا وذو
رأس أصـ ـغ ــر م ـم ــا هـ ــو ع ـل ـيــه ع ـنــدمــا
ي ــرت ــدي ال ـق ـب ـعــة .ت ـح ــدث م ــع الـجـمـيــع
تقريبًا وس ــأل عــن تفاصيل صغيرة.
ّ
ال يمكنك إل أن تقدر هذا الرجل الذي
يـجـلــس أمــامــك يـخـيــط بـنـطــالــه بينما
تبحث الطائرات اإلسرائيلية عن مقره
لـتـقـصـفــه .ف ـفــي ت ـلــك الـلـحـظــة ب ــال ــذات
كــان الـطـيــران اإلسرائيلي يبحث عنه
ويقصف هنا وهناك .واملفارقة هي أن
سالح جو بأكمله يبحث عن رجل في
َ
محاصرة ليقتله.
مدينة
¶¶¶
 17آب  .1982ال ـ ـخـ ــروج م ــن ب ـي ــروت
أصـ ـب ــح فـ ــي ح ـك ــم املـ ــؤكـ ــد .م ـشــاعــرنــا
ّ
فاضت لتغمر املدينة املشظاة من كل
ج ــان ــب ،املــدي ـنــة ال ـتــي ش ـهــدت صـعــود
الـحـلــم وان ـه ـيــاره ،املــديـنــة الـتــي كوفئ
ال ــذي ــن قــات ـلــوا دف ــاع ــا عـنـهــا بــالــرحـيــل
م ـن ـه ــا ت ـ ــارك ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــداء ض ـح ـكــات ـهــم
وخفقات قلوبهم على أرصفتها.
¶¶¶
 12آب  .1982الب ـن ـت ــي ذات األعـ ـ ــوام
ال ـثــاثــة ال ـت ــي ل ــم أرهـ ــا م ـنــذ ال ـقــذائــف
األولى التي سقطت على بيروت أقول:
تــذكــري أنهم أخــرجــونــا مــن شراشفنا
ورمــوا بنا على أرصفة نائية .تذكري
َ
رفعت رأســك فلم تـ َـر ْي في السماء
أنــك
ِ
س ــوى أسـ ــراب طــائــرات ـهــم ،وف ــي األفــق
س ــوى دخ ــان قــذائ ـف ـهــم ،وف ــي األن ـحــاء
ســوى الـلـحــم يتبعثر .ولـهــذه السماء
املسلطة فوق رؤوسنا كسيف من لهب
أقـ ــول :الـنـسـيــان اب ــن األمـ ــس .الغضب
أقوى من املغفرة.

¶¶¶
 22آب  .1982البحر الذي أحببناه يومًا
وغ ـم ــرن ــا أج ـس ــادن ــا ال ـنــاح ـلــة بــزرقـتــه
ّ
املــديــدة تحول إلــى شفرة تحز الــروح.
ها هو البحر أمامنا .إلى أين تمضي
بكل هؤالء أيها البحر؟ السفن رابضة
م ـثــل قـ ــاع م ـب ـه ـمــة ،ال ـق ـل ــوب واجـ ـف ــة..
املـ ـص ــائ ــر امل ـق ـب ـل ــة أكـ ـث ــر غ ـم ــوض ــا مــن
هــذا البحر .أمــا جـنــود املــاريـنــز الذين
جـ ــيء ب ـهــم ل ـح ــراس ــة ال ــرح ـي ــل ف ـهــم ال
يفهمون شيئًا مما يجري .يتطلعون
إلــى اللحظة التي يسدل فيها الستار
على هذا املسرح العبثي ليعودوا إلى
حيتانهم الحديدية.
¶¶¶
 .1995ت ـعــود إلـ ـ ّـي ت ـلــك الـلـحـظــة الـتــي
ُْ َ
أف ـ ِـرغ فيها القلب مــن الخفقان عندما
اندفعنا إلينا في قبو املجلس الثوري
ل ـح ــرك ــة ف ـت ــح غـ ـب ـ ُـار ب ـن ــاي ــة أب ـ ــو إي ــاد
امل ـج ــاورة .رغ ــم مــاركـسـيـتــي وجدتني
أنـ ـط ــق ب ــال ـش ـه ــادت ــن! س ـي ــأخ ــذ ال ــرب
وديعته عما قليل .لكنه ،على ما يبدو،
امـتـحــن مـعــدنـهــا ،رازهـ ــا وتــرك ـهــا إلــى
ً
حني .طلعنا بعدما خف القصف قليال
ل ـن ـجــد ال ـب ـنــايــة م ـت ـقــوضــة كـعـلـبــة من
الــورق املـقــوى .كــان ذلــك ،على ما أظن،
أول استخدام للقنبلة الفراغية.
¶¶¶
ربيع  .2012أرى طائرات ّ
تسد السماء
وشبانًا يصوبون رصاصًا يائسًا على
تلك القالع الطائرة ،ويطفو وجه امرأة
تدأب على ممارسة زينتها أمام املرآة،
وأشــم أرغفة خبز ساخنة ،كمعجزات
صغيرة ،بيد طفل يخرج من فــرن في
ساقية الجنزير ،وتتراءى لي شراشف
سرير طفل مزينة برسوم متحركة في
بيت هجرته عائلته وال أعرف إن كانت
عادت إليه مرة ثانية.
[بيروت صغيرة بحجم راحة اليد]2012 ،

 .9دسكرة

ً
دسكرته ليست معروفة بــالـ ّـرمــان وال
ٌ
ـيء آخ ـ َـر س ــوى أنـهــا ن ــورج للقيظ
ب ـشـ ٍ
والغبار ولكن عابثًا إلـ ُـه ّ
الريح واملطر
َ
ُ
رمان
فـ َـر َك كعبه هناك فطلعت شجرة
ٍ
ّ
ُ
َّ
َ
ك ِتب على حباتها أل ًتكبر أو تصغر.
قـطــف ل ــي مـنـهــا َح ـ َّـب ــة قـبــل أن يصعد
ال ـس ـ ّـل ــم الـ ـحـ ـج ـ َّ
ـري درجـ ـت ــن درج ـت ــن
إل ــى الـقـصــر امل ـه ـجــور ،ل ــم يـعـلــم أنـنــي
أن ــا سليلة إل ــه ال ــزراع ــة ذات الــزنــديــن
َّ
املـتـمــوجــن ب ـحــرائــق ال ـح ـصــاد عــلـقـ ُـت
رمانته الشقراء تــذكــارًا مــن اليد التي
َّ
ست ص ــدري ال ـ ُعــاري على الـجــدار
تلم ً
جــاهـلــة بما ستنفخ فيه مــن صورها
األحالم.
ُْ َ
[لم تنش ْر في كتاب]

ُ .10
عدم اهتمام

ّ
تظن َّأن الذين ّ
مذعور
تمر بهم
ٍ
كوعل ّ ُ ٍ
فــي لـقـطــةٍ بـطـيـئــةٍ ال ي ــرون ــك ،فــالـبــقــال
ُ
يواصل َ
ّ
النقدية إلى عينيه
رفع األوراق
ّ
ّ
الـضـيـقـتــن لـلـتــأكــد مــن ســريــان امل ــاد ُة
الـ َتــي تحفظها مــن الـفـســاد ،ومصففة
َ
ـاف مجلةٍ
الــشـعــر الـتــي كــانــت فـتــاة غ ـ ِ
ِّ
محليةٍ فــي ّالسبعينات تنحني على
ُ
ّ
ّ
لمات ملقصها
ات مستس ٍ
رؤوس مسن ٍ
ٍ
ال ـغ ـض ــوب وامل ـ ـشـ ـ ّـر ُد ال ـخ ــاس ـ ُّـي ال ــذي
ُ
يـهــرول بــن مـحـ ِـل ّالـ ّـرهــاَنــات وناصيةِ
ّ
الشارع ال يتذكر أنك نفتحه شيئًا في
ُ
فيطالبك ّ
بحصته التي َّقررها،
الذهاب

واحد ،في جيبك املثقوب في
جانب
من
ٍ
ٍ
اإليــاب ،إنــس ،طبعًا ،النادلة الحسناء
ال ـتــي تـطـلـ ُـب مـنـهــا يــومـيــا نـفــس كــوب
القهو ِة السوداء بقطعتني من ّ
السكر،
ِ
ـدار
ـ
مل
ا
ـذا
ـ
ه
ـن
ول ـكــن ج ـ ِّـرب أن ت ـخــرج عـ
ِ
ً
قليال لترى كم َ
أنفاس
كنت قريبًا من
ٍ
ْ
جسد تنساه،
ب ــارد ٍة تــركــت ندبًا على ُّ ٍ
قطار يشق الليل.
آخر
أحيانًا ،في ِ
ٍ ُْ َ
[لم تنش ْر في كتاب]
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ما وراء الصورة

من االستديو إلى الشارع ذهابًا وإيابًا
الطائفية عادت في ليلة الشائعات الطويلة
زينب حاوي
تفرض املعطيات السياسية نفسها
ع ـل ــى سـ ــاحـ ــات الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات وع ـلــى
ش ــاش ــات ال ـت ـل ـف ــزة .ب ـع ــد «اس ـت ـقــالــة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ل ـيــس ك ـمــا قـبـلـهــا»،
ك ـم ــا ق ـ ــال ن ــائ ــب «م ـس ـت ـق ـب ـلــي» عـلــى
إح ــدى الـفـضــائـيــات الـسـعــوديــة .هــذا
مــا أظ ـهــره امل ـيــدان ال ــذي خــا نسبيًا
م ـ ــن املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،لـ ـص ــال ــح ش ـ ــارع
آخـ ـ ــر غـ ــوغـ ــائـ ــي ظـ ـه ــر ف ـ ــي بـ ـي ــروت
ليلة االسـتـقــالــة ،لـيـمــارس عراضاته
وي ـق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات وي ـ ـجـ ــري وراءه
اإلعــام ،ال ّ
سيما  lbciالتي التصقت
بهؤالء وفتحت لهم الهواء في لحظة
حـ ّـســاســة ي ـمـ ّـر بـهــا لـبـنــانّ .
وأول من
ّ
أم ـ ــس ،اتـ ـس ــع امل ـش ـهــد ف ــي طــراب ـلــس
وال ـب ـقــاع الـغــربــي ال ــذي خ ــرق مشهد
ّ
وتحولت الساحات
الحراك الشعبي،
إل ـ ــى حـ ـف ــات ت ـض ــام ـن ـي ــة مـ ــع زع ـيــم
«املستقبل» .فــي الـيــوم نفسه ،كانت
ُ
ّ
بمعية الجيش
قــد فتحت الـطــرقــات
وظـ ـل ــت الـ ـقـ ـن ــوات ت ـن ـق ــل مـ ــا ي ـحــدث
ع ـل ــى األرض إلـ ــى س ــاع ــات م ــا بـعــد
ّ
ليتغير املـشـهــد إل ــى برمجة
الـظـهــر،
ع ــادي ــة وعـ ــرض لـلـمـسـلـســات بعيد
نـ ـش ــرة األخ ـ ـبـ ــار امل ـس ــائ ـي ــة .ب ـع ــد 13
ّ
يــومــا م ــن تـحـشـيــد وض ــخ إعــامـيــن
غـيــر مـسـبــوقــن ،وت ـلــو ّيــن الـشــاشــات
باألعالم اللبنانية ،توقفت التغطية
املـتــواصـلــة وتــراخــى اإلع ــام املحلي
في املواكبة امليدانية ،وسط شائعات
ّ
أعـ ـي ــد ب ــث ـه ــا عـ ــن ق ـم ــع تـ ـتـ ـع ـ ّـرض لــه
الـسـلـطــة ال ــراب ـع ــة وض ـغ ــوط إلي ـقــاف
ال ـت ـغ ـط ـيــة امل ـب ــاش ــرة ال ـي ــوم ـي ــة .بــدت

محتجون يقطعون الطريق عند مفرق عيات -طريق عكار العتيقة (الجديد ــ تويتر)

ّ
الشاشات بعد االستقالة كأن الحدث
ان ـت ـه ــى ،ف ـي ـمــا ان ـس ـح ــب امل ــراس ـل ــون
وان ـ ـت ـ ـهـ ــت س ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـبـ ــث املـ ـب ــاش ــر
والـ ـه ــواء امل ـف ـتــوح طـيـلــة األسـبــوعــن
ُ
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،واس ــتـ ـئـ ـنـ ـف ــت األع ـ ـمـ ــال
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة .ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت تـتـصــاعــد
أصـ ـ ـ ـ ــوات عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــوشـ ــال م ـي ــدي ــا،
تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات عــن
الـتـغـطـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد اإلش ـك ــال
الذي حصل في منطقة العبدة (عكار
ـ شمال لبنان) بني الجيش اللبناني
ومـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،بـ ـ ـ ــدأت الـ ـفـ ـي ــدي ــوات
باالنتشار على املنصات التفاعلية،
ّ
وم ـن ـهــا ش ــرائ ــط وث ـق ــت م ـبــاشــرة ما
يـحــدث ه ـنــاك ،تــرافـقــت مــع تعليقات
تحريضية وأجواء مشحونة.

ســري ـعــا ،ت ـحـ ّـركــت ال ـق ـنــوات وقطعت
ً
ب ـث ـهــا لـتـنـشــر ال ـف ـي ــدي ــوات ن ـق ــا عن
ّ
الـ ـس ــوش ــال م ـي ــدي ــا .ح ـت ــى أن األم ــر
وصــل أيـضــا إلــى اإلع ــام الخليجي.
ّ
ت ـ ـ ــوزع امل ـش ـه ــد ّأول م ــن أمـ ـ ــس ،بــن
الـبـقــاع وال ـش ـمــال ،مــع خ ــروج رجــال
ّ
التحركات التي بايعت
دين يواكبون
مـ ـج ــددًا س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وح ـج ــزت

استصراحات غوغائية على
الهواء للمحتجين سمحت بمزيد
من الشحن السياسي والمذهبي

لـنـفـسـهــا جـ ــزءًا م ــن «س ــاح ــة ال ـن ــور»
ال ـتــي كــانــت قــد انـتـفـضــت فــي األي ــام
ّ
ّ
املتشددة
املاضية على كــل املظاهر
وأعـطــت ص ــورة جميلة عــن الـحــراك،
ُليطلق على طرابلس اســم «عــروس
الثورة».
هـكــذا ،انتشر على الـســوشــال ميديا
م ـق ـطــع مـ ـص ـ ّـور ألنـ ـص ــار ال ـح ــري ــري
ّ
يتوسطون الساحة الطرابلسية
وهم
ويهتفون بحياته ،لـيـســارع اإلعــام
ويـعـيــد التغطية ب ــدءًا مــن «الــريـنــغ»
(ب ـ ـي ـ ــروت) الـ ـت ــي ع ـ ــاد امل ـت ـظ ــاه ــرون
ً
إليها وصــوال إلى العبدة وطرابلس
والبلدات البقاعية التي شهدت قطعًا
للطرقات.
إذًا ،اختلف الـحــدث وذهـبــت وجهته

إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـكـ ـ ــان آخـ ـ ـ ـ ـ ــر .وم ـ ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
الـشــائـعــات عـلــى تطبيق «وات ـســاب»
اح ـ ـ ـتـ ـ ــدمـ ـ ــت األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء أك ـ ـ ـثـ ـ ــر وع ـ ــا
منسوب القلق ،خصوصًا مع خروج
شخصيات كانت مختفية طوال هذه
ال ـف ـت ــرة ل ـت ـشـ ّـد ع ـصــب الـ ـش ــارع ،كما
فعل خالد الضاهر حني قصد ساحة
العبدة .قبل ذلك ،رأينا استصراحات
غــوغــائـيــة عـلــى ال ـه ــواء للمحتجني،
س ـم ـحــت بـ ــإثـ ــارة م ــزي ــد م ــن الـشـحــن
السياسي واملــذهـبــي ،خصوصًا مع
إق ـح ــام ح ــزب ال ـلــه ف ــي ه ــذه املعمعة
والتحريض على الجيش .ظهر هذا
األم ــر ل ــدى رب ــط مــا ح ــدث فــي وســط
بـيــروت مــن اعـتــداء على املتظاهرين
وإح ــراق خيمهم فيما وقـفــت القوى
األم ـن ـيــة م ـت ـفــرجــة ،بـيـنـمــا ج ــرت في
ّ
الـ ـعـ ـب ــدة مـ ـح ــاول ــة ف ـ ــض االع ـت ـص ــام
ب ــال ـق ـ ّـوة .ه ــذا م ــا ت ـ ـ ّ
ـردد ب ـك ـثــرة على
الشاشة الصغيرة والسوشال ميديا
وأسـهــم فــي توليد أج ــواء مشحونة.
وهذا األمر عائد طبعًا إلى فتح هواء
الـقـنــوات (على رأسـهــا  )lbciللشارع
ّ
امل ـش ـح ــون ف ــي لـحـظــة ت ـخــلــي بعض
الـقـنــوات عــن مسؤوليتها الوطنية،
وف ـل ـت ــرة م ــا ُي ـن ـش ــر ع ـل ــى ال ـس ــوش ــال
مـيــديــا ،وحـتــى مــا تستصرحه على
الهواء.
ّ
املسؤولية الكبرى عما جــرى تجلت
بداية في التراخي اإلعالمي واعتبار
ّأن ما ّ
تمر به البالد انتهى مع استقالة
الـ ـح ــري ــري ،ق ـب ــل أن ن ـش ـهــد فــوضــى
وأسـ ـئـ ـل ــة حـ ـ ــول املـ ـصـ ـي ــر املـ ـجـ ـه ــول،
وقـ ــودهـ ــا ال ـش ــائ ـع ــات وال ـت ـص ــاري ــح
العشوائية.

اإلعتداء على المراسلين والمراسالت :لم يسلم أحد من «عنف» الشارع
زكية الديراني
مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول لـلـحــراك الشعبي
ال ــذي تـشـهــده ال ـش ــوارع اللبنانية،
ك ـ ــان وال ي ـ ـ ــزال م ــراسـ ـل ــو ال ـق ـن ــوات
املحلية في عني «العاصفة» .لكن في
الوقت الذي جرى التركيز فيه على
م ـضــاي ـقــات واع ـ ـتـ ــداءات مـسـتـنـكــرة
ت ـعـ ّـرض لـهــا بـعــض هـ ــؤالء ،شهدنا
تعتيمًا على جانب آخر من الصورة.
ّ
نحن نتكلم عن معاناة مراسلي/ات
الشاشات «املحسوبة على السلطة».
ط ــوال ســاعــات الـلـيــل وال ـن ـهــار ،كــان
املــراس ـلــون ي ـتـنــاوبــون عـلــى تعبئة
الهواء املفتوح ،ما ّ
عرضهم للعديد
من املشاكل .من الشتائم والتضييق
وال ـس ـخــريــة إل ــى الـعـنــف الـجـســدي!
ّ
صحيح أن معظم املراسلني واجهوا
العنف على اخـتــاف أنــوا ًعــه خالل
عملهم ،لـكــن األك ـثــر ُعــرضــة لــه كــان
ُ
ال ـع ــام ـل ــون ف ــي  otvال ـت ــي اع ــت ـب ــرت
ّ
«عدوة» للمتظاهرين الذين
بمثابة
ّ
ّ
صبوا ُجل غضبهم على مندوبيها
على األرض.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،خ ــرج ــت  otvلتغطية
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
ل ـل ـت ـظــاهــرات ال ـتــي انـطـلـقــت ف ــي 17
ت ـشــريــن ّ
األول (أكـ ـت ــوب ــر) امل ــاض ــي،
ّ
وتـ ـ ـ ـ ــوزع املـ ــراس ـ ـلـ ــون فـ ــي مـخـتـلــف
املناطق للقيام بواجباتهم املهنية.
لكن مــع تصويب املتظاهرين على
الرئيس ميشال عون وصهره وزير
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل ،وقـعــت

امل ـح ـط ــة ف ــي م ـش ـك ـلــة ك ـب ـي ــرة :كـيــف
ّ
ت ـغــطــي الـ ـح ــراك م ــن دون اس ـت ـفــزاز
املواطنني املشاركني فيه؟
ه ـنــا ،طـلــب الـقــائـمــون عـلــى  otvمن
ّ
املراسلني التخلي عن اللوغو الذي
ً
ّ
ـادة ،منعًا أليّ
يغطي امليكروفون عـ
ُ
احـتـكــاك مــع ال ـن ــاس .وض ـعــت ريما
ح ـم ــدان والرا ال ـهــاشــم وج ــوي ــل بو
ي ــون ــس وج ــوي ــس ن ــوف ــل ف ــي مــوقــع
ّ
ال ُيحسدن عليه ،غير أنـهــن أكملن
عملهن بشكل ع ــادي ق ــدر اإلم ـكــان.
ف ـق ــد تـ ـع ـ ّـرض ــت امل ـ ــراس ـ ــات األرب ـ ــع
ّ
لـ ـش ــت ــى أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـعـ ـن ــف ال ـج ـس ــدي
ّ
واللفظي ،حتى ظهر التنمر بصورة
واض ـحــة .فــي ه ــذا الـسـيــاق ،توضح

ّ
تخلّت  otvعن اللوغو منعًا
ألي احتكاك مع الناس

لجأت رشا
الزين إلى
القضاء

ح ـم ــدان ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـب ــار»
ّ
أن ـهــا كــانــت تـغـطــي ال ـت ـظــاهــرات في
م ـن ـط ـقــة ذوق م ـص ـب ــح ،ح ـي ــث ك ــان
«الـعـنــف م ـنـ ّـوعــا ،مــع أنـنــي لــم ألجأ
إلى أساليب االستفزاز أبدًا ،بل على
الـعـكــس فـتـحــت ال ـه ــواء للمواطنني
لـلـتـحــدث والـتـعـبـيــر عــن أوجــاعـهــم.
ل ـكــن قــوب ـلــت دائـ ـم ــا بــال ـش ـتــائــم من
ال ـع ـيــار ال ـث ـق ـيــل ،ووصـ ــل األمـ ــر إلــى
حـ ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ــي والـ ـطـ ـل ــب مـنــي
االنـسـحــاب مــن تغطية الـتـظــاهــرات
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة» .وتـ ــاب ـ ـعـ ــت:
«فوجئت باألساليب العنفية التي
مـ ــورسـ ــت ضـ ـ ـ ـ ّـدي أنـ ـ ــا وزمـ ـي ــات ــي،
وظهرت أحيانًا على الهواء مباشرة
وأمــام املشاهدين» .تتوقف حمدان
عند نقطة أســاسـيــة وهــي مساندة
الــزمــاء مــن بــاقــي ال ـق ـنــوات لـهــا في
مــواقــف ع ـ ّـدة« :وج ــدت تضامنًا من
زمالئي الذين عملوا على حمايتي».
أمـ ــا ع ـن ــد س ـ ــؤال ري ـم ــا ال ـه ــاش ــم عــن
الـعـنــف ال ــذي تـعــرضــت ل ــه ،فتجيب:
قائلة «دفع ،عنف لفظي ...كل أنواع
العنف ...حـ ّـدث وال حــرج» .وتضيف:
«لم نكن ندافع عن أي طرف سياسي

خــال تغطيتنا ،لكن بــات لوغو otv
ّ
ّ
مستفزًا للمتظاهرين ،لذلك تخلصنا
م ـ ـنـ ــه .قـ ـ ـ ّـررنـ ـ ــا نـ ـق ــل ص ـ ـ ــوت الـ ـن ــاس
ّ
واالب ـت ـعــاد عــن الـشـتــائــم فــي ح ــق أي
ّ
سياسي .لقد كنت أغطي التظاهرات
في ريــاض الصلح وساحة الشهداء
(بيروت) ،حيث واجهت مشاكل ّ
عدة
ّ
ُ
ومنعت من إكمال عملي ،حتى إنني
ّ
تعرضت للتهديد».
الرا ّ
تحدثت أيضًا عن تكاتف الزمالء
ّ
ّ
في قنوات أخرى معها ،ال سيما أنهم
«عمدوا إلــى حمايتي دائمًا .وهناك
ج ــزء م ــن املـتـظــاهــريــن مـمــن رفـضــوا
اإلساءة ّ
إلي وساندوني كذلك».
ُ
ت ـع ـت ـب ــر ج ــوي ــل بـ ــو ي ــون ــس األك ـث ــر
تـعـ ّـرضــا للعنف بــن زمـيــاتـهــا ،فقد
وصلت الشتائم املوجهة إليها إلى
ّ
حد اإلهانات الشخصية ،إلى جانب
ّ
ترداد عبارات مستفزة وأداء أهازيج
تشتم باسيل وعون أمام الكاميرا.
ليست قناة  otvوحدها من اختبرت
م ــواق ــف م ـشــاب ـهــة ،ب ــل ك ــان ملــراسـلــة
قناة  nbnرشــا الــزيــن نصيب أيضًا.
خـ ــال تـغـطـيـتـهــا إلقـ ـف ــال ال ـط ــرق ــات
فــي منطقة بــرجــا (ق ـضــاء ال ـشــوف)،
ّ
تعرضت الــزيــن مساء ّأول مــن أمس
إل ــى الـعـنــف الـجـســدي .تــوضــح رشــا
لـ ـ «األخ ـب ــار» ّأن ـهــا مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول
للتظاهرات كانت تنقل الوضع بكل
ّ
ّ
مستقرة
هدوء ،حتى إنها كانت شبه
في منطقة برجا لنقل صورة الشارع
هـ ـن ــاك« .أول م ــن أمـ ــس (األرب ـ ـعـ ــاء)
ّ
بمهمتي اإلعالمية بنقل
كنت أقــوم

أكدت ريما حمدان ّ
تعرضها لشتى
أنواع العنف

التظاهرات في تلك املنطقة ،وفجأة
اخ ـت ـل ـط ــت األمـ ـ ـ ــور وتـ ـب ـ ّـدل ــت بـشـكــل
مخيف ،قبل أن أتـعـ ّـرض لهجوم من
قبل املـتـظــاهــريــن ،ووص ــل األم ــر إلى
ّ
التعرض لي
حد تحطيم هاتفي مع
جـســديــا وك ـيــل الـشـتــائــم فــي حـقــي»،
تقول .ثم تكمل« :أعاني من رضوض
قــويــة فــي جـسـمــي ،وم ــن إصــابــة في
ال ــرأس .لقد رفـعــت دع ــوى شخصية
ّ
وأخرى قضائية في حق من ضربني
وت ـهـ ّـجــم عـ ـل ـ ّـي ...تـلـقـيــت ال ـعــديــد من
االت ـصــاالت مــن أهــل بــرجــا لالعتذار
م ـنــي ،لـكــن رغ ــم ذل ــك ل ــن أت ـن ــازل عن
َ
الدعويني إطالقًا».

